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05.06.2012 267

31.05.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.06.2012 163

01.06.2012 14ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização do

Ciclo de Debates “Rumo à

Rio+20 e à Cúpula dos

Povos: Tecnologias Sociais,

Sustentabilidade e Superação

da Pobreza”

12.06.2012 612



____________________________________________________________________________

01.06.2012 13ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada à Realização do

Ciclo de Debates “Rumo à

Rio+20 e à Cúpula dos

Povos: Tecnologias Sociais,

Sustentabilidade e Superação

da Pobreza”

12.06.2012 565

04.06.2012 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.06.2012 1104

04.06.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.06.2012 939

04.06.2012 15ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Justiça Eleitoral e o Tribunal

Regional Eleitoral de Minas

Gerais pelos 80 Anos de sua

Criação

13.06.2012 725

04.06.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.06.2012 715

05.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer

22.06.2012 1210
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e Juventude na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
05.06.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

21.06.2012 1107

05.06.2012 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.06.2012 942

05.06.2012 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.06.2012 941

05.06.2012 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.06.2012 940

05.06.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2012 856

05.06.2012 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.06.2012 716
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05.06.2012 41ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

07.06.2012 297

06.06.2012 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2012 1210

06.06.2012 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.06.2012 948

06.06.2012 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.06.2012 946

06.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.06.2012 944

06.06.2012 16ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear a

Santa Casa de Misericórdia

São Vicente de Paulo, de

Campo Belo, pelo Centenário

de sua Fundação

14.06.2012 839

06.06.2012 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

13.06.2012 750
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
06.06.2012 42ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.06.2012 521

11.06.2012 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.06.2012 949

12.06.2012 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente

e Desenvolvimento

Sustentável na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.06.2012 1430

12.06.2012 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.06.2012 1289

12.06.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher

22.06.2012 1213

12.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.06.2012 1211

12.06.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

21.06.2012 1110



____________________________________________________________________________

Legislatura
12.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.06.2012 991

12.06.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.06.2012 977

12.06.2012 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.06.2012 950

12.06.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.06.2012 858

12.06.2012 43ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

14.06.2012 785

13.06.2012 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.06.2012 1217

13.06.2012 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.06.2012 1215

13.06.2012 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

21.06.2012 1111
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Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
13.06.2012 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.06.2012 992

13.06.2012 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.06.2012 979

13.06.2012 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.06.2012 978

13.06.2012 Solenidade Realizada na 44ª

Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear

Escolas Públicas Mineiras

pelos Excelentes Resultados

Obtidos no Ensino

Fundamental, Conforme

Avaliações do MEC e

Levantamento Feito pela

ONG Todos pela Educação

16.06.2012 955

13.06.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 2ª Sessão

15.06.2012 952
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
13.06.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.06.2012 951

13.06.2012 44ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.06.2012 909

14.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.06.2012 1605

14.06.2012 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.06.2012 1510

14.06.2012 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.06.2012 1326

14.06.2012 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.06.2012 1291

14.06.2012 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.06.2012 1112



____________________________________________________________________________

14.06.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.06.2012 955

15.06.2012 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher

22.06.2012 1218

18.06.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial da

Violência Contra a Mulher

22.06.2012 1219

18.06.2012 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

21.06.2012 1113

19.06.2012 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.06.2012 1607

19.06.2012 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.06.2012 1512

19.06.2012 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2012 1511

19.06.2012 9ª Reunião Ordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

26.06.2012 1327

19.06.2012 14ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.06.2012 1271

19.06.2012 6ª Reunião Extraordinária da 22.06.2012 1222
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Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
19.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.06.2012 1221

19.06.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.06.2012 1220

19.06.2012 45ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.06.2012 1059

20.06.2012 15ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.06.2012 1522

20.06.2012 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2012 1521

20.06.2012 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2012 1520

20.06.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

29.06.2012 1519
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Municipais e Regionalização

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
20.06.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão Especial das

Enchentes

29.06.2012 1518

20.06.2012 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos

Humanos na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.06.2012 1516

20.06.2012 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.06.2012 1433

20.06.2012 1ª Reunião Especial da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.06.2012 1432

20.06.2012 16ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.06.2012 1309

20.06.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.06.2012 1292

20.06.2012 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

22.06.2012 1223
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Ordinária da 17ª Legislatura
20.06.2012 46ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

22.06.2012 1205

20.06.2012 15ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.06.2012 1103

21.06.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.06.2012 1526

21.06.2012 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2012 1525

21.06.2012 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack

27.06.2012 1334

21.06.2012 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.06.2012 1333

21.06.2012 17ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Hospital Felício Rocho pelos

60 Anos de sua Fundação

26.06.2012 1295

21.06.2012 47ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.06.2012 1235

25.06.2012 13ª Reunião Extraordinária da 29.06.2012 1527
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Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack
25.06.2012 18ª Reunião Especial da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura -

Destinada a Homenagear o

Jornal “Edição do Brasil”

pelos 30 Anos de sua

Fundação

28.06.2012 1395

25.06.2012 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.06.2012 1335

26.06.2012 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras

Públicas na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.06.2012 1615

26.06.2012 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.06.2012 1610

26.06.2012 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.06.2012 1609

26.06.2012 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

29.06.2012 1530
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da 17ª Legislatura
26.06.2012 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.06.2012 1528

26.06.2012 Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.06.2012 1406

26.06.2012 48ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.06.2012 1351

27.06.2012 49ª Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.06.2012 1497

27.06.2012 17ª Reunião Extraordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.06.2012 1406

28.06.2012 Reunião Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.06.2012 1605

28.06.2012 2ª Reunião Especial da

Comissão Especial das

Enchentes

29.06.2012 1531
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Rômulo Viegas e da Deputada Liza

Prado

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.205 a 3.210/2012 - Requerimentos nºs 3.199 a

3.215/2012  -  Requerimentos  das  Comissões  de  Esporte,  de  Transporte  (2),  de

Assuntos  Municipais,  de  Defesa  do  Consumidor,  de  Participação  Popular  (3),  de

Turismo, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e de Segurança Pública e

dos Deputados Fred Costa, Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura, André Quintão,

Paulo Guedes e Célio Moreira - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Meio Ambiente, de Esporte, de Saúde, de Educação e de

Direitos Humanos e do Deputado Duarte Bechir  -  Oradores Inscritos:  Discurso do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva; registro de presença; discursos da Deputada Luzia

Ferreira e dos Deputados Carlos Mosconi e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Célio

Moreira e Fred Costa; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de

Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.060/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério

Correia;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia,

Sávio  Souza  Cruz e  Elismar  Prado;  votação do parecer;  aprovação -  Parecer  de

Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.061/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério

Correia;  encerramento da discussão;  votação do parecer;  aprovação - Parecer  de

Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.062/2012;  discurso  do  Deputado  Rogério

Correia;  encerramento  da  discussão;  discursos  dos  Deputados  Rogério  Correia  e

Adalclever  Lopes;  votação  do  parecer;  aprovação  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos da Comissões de Participação Popular (3), de Direitos Humanos, de
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Política  Agropecuária,  de  Transporte  (2),  de  Defesa do Consumidor,  de  Assuntos

Municipais,  de Turismo e de Segurança Pública e dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Carlin Moura, André Quintão e Paulo Guedes; aprovação - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio  Franco -  Dilzon Melo  -  Jayro  Lessa -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -

Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Júlio  -  Antonio Lerin -  Bosco -  Bruno Siqueira -

Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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  Carlos  Mosconi,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:
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OFÍCIOS

Do Sr.  Alexandre Pires  de  Lima,  Diretor  da  Secretaria  do  Pleno do Tribunal  de

Contas,  encaminhando as notas taquigráficas e  a  ementa  relativas  à Consulta  nº

862304, feita por esta Casa ao referido Tribunal.

Do Sr. Airis Antonio Horta, Gerente da Divisão de Pesquisa e Controle da Qualidade

de Água e Esgoto da Copasa-MG, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 2.246/2011, da Comissão de Direitos Humanos.

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

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.597/2012 ,  do  Deputado  Vanderlei

Miranda.

Da Sra. Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça da Comarca de Teófilo Otôni,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº  634/2012/SGM.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Da Sra. Andrea Mismotto Carelli, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 2.361/2012, do Deputado Elismar Prado.

Do Sr. Antônio Jorge Ramalho da Rocha, Chefe de Gabinete da Presidência do

FNDE, prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.734/2012, da Deputada

Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes.

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

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.977/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Desirée Renée Emmels de Souza, Diretora da Superintendência Regional

de  Ensino  Metropolitana  C,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

2.803/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do FNDE (1.564) 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.  Fidelcínio  Pedrosa  Filho,  Diretor  de  Telecomunicações  da  Polícia  Civil,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.812/2012,  da Comissão de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Gerson  Barros  de  Carvalho,  Diretor-Geral  do  Deop-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 339/2011,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Internacionais

da  Aneel  (3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.016  e

2.146/2011, da Comissão de Participação Popular, e ao requerimento da Comissão

de Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício nº 3.457/2011/SGM.

Da Sra. Jomara Alves da Silva, Presidente do Ipsemg, encaminhando o “2º Caderno

de Gestão Sustentável do Ipsemg”. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 2.384/2012,  do  Deputado

Elismar Prado

Da Sra. Kátia Luciene de Azevedo Saraiva, Vice-Presidente da subseção da OAB-

MG de Várzea da Palma, solicitando a intercessão desta Casa junto às autoridades

constituídas para que seja designado um Delegado titular para essa Comarca. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Da Sra. Kátia Luciene de Azevedo Saraiva, Vice-Presidente da subseção da OAB-

MG de Várzea da Palma, fazendo considerações sobre as dificuldades por que passa

a  Comarca,  bem  como  solicitando  a  colaboração  desta  Casa  para  a  busca  de

soluções. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, informando o

valor da receita corrente líquida para a composição do relatório de gestão fiscal do 1º

quadrimestre de 2012. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

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

Da Sra. Márcia Nogueira Amorim, Reitora do Instituto Metodista Izabela Hendrix,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a

requerimento da  Comissão de Educação,  pela  realização de campanha educativa

para o respeito à faixa de pedestre.

Do  Sr.  Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  Instituto  Estadual  de
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Florestas,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 1.065/2011,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 87, 243, 827, 878, 1.351, 1.369, 1.618,

1.724,  1.865,  1.968,  2.089,  2.260,  2.401,  2.402,  2.470,  2.513,  2.558,  2.606  e

2.638/2011  e  2.976/2012,  em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça; ao Projeto de Lei nº 62/2011, em atenção a pedido de diligência da Comissão

de  Meio  Ambiente;  e  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.164/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Saúde. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (9),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.025, 2.147, 2.195 e 2.274/2011, da

Comissão de Participação Popular; 2.359 e 2.360/2012, do Deputado Elismar Prado;

2.431/2012,  da  Deputada  Liza  Prado;  2.462/2012,  da  Comissão  de  Transporte;

2.604/2012, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.809/2012, da Comissão de Meio

Ambiente.

Do  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da  Fiemg,  manifestando-se

favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 2.181/2011. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 2.181/2011.)

Do  Sr.  Rafael  F.  S.  Pires,  Assessor  Especial  para  Assuntos  Federativos  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.124/2011, da Comissão de Política  Agropecuária.

Da Sra. Sabrina Durigon Marques, Chefe da Assessoria Parlamentar do Gabinete

do  Ministro  da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

2.601/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Vicente  de  Paula  Moreira  de  Souza,  Vereador  à  Câmara  Municipal  de

Caxambu, solicitando seja o serviço público de segurança desse Município provido de

estrutura física e reforço de pessoal. (- À Comissão de Segurança Pública.)

CARTÃO

Da Sra. Amanda Flávio de Oliveira, Diretora da Faculdade de Direito da UFMG,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva pelos 120 anos da instituição.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.205/2012

Institui a Semana Estadual de Combate à Violência contra a Mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Combate à Violência contra a Mulher,

a ser realizada na semana do dia 7 de agosto.

Art. 2º - No decorrer do evento a que se refere esta lei serão desenvolvidas ações

educativas,  tais  como  palestras,  seminários  e  cursos,  voltadas  aos  diversos

segmentos da sociedade, inclusive em ambiente de trabalho.

Paragrafo único - O objetivo será divulgar os mecanismos criados pela Lei Maria da

Penha para coibir  a  violência doméstica e familiar  contra a mulher,  bem como as

medidas  tomadas  pelo  poder  público  para  prevenção  e  combate  a  esse  tipo  de

violência,  e  conscientizar  o  cidadão  acerca  da  forma  correta  de  relacionamento

afetivo e profissional com a mulher.

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

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Não obstante os significativos avanços no combate à violência contra a

mulher,  as  estatísticas  ainda  indicam  um  número  preocupante  de  ocorrências

registradas pelas delegacias especializadas, o que aponta para a necessidade de se

criarem mecanismos preventivos e de orientação para mudança de comportamento

que levem à redução constante desses índices. Temos exemplos de outros Estados

em que medidas simples, como a realização de palestras em ambiente de trabalho,

contribuíram significativamente para a redução das estatísticas. Por certo, enquanto

houver um único caso de violência contra a mulher, o poder público deve avançar

com medidas preventivas e educativas para coibir tal prática ilícita.
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É dever do Estado buscar meios cada vez mais amplos para prevenção e combate

à violência contra a mulher, em razão do equivocado domínio muitas vezes exercido

pelo homem na relação afetiva ou profissional. Esse domínio muitas vezes expõe a

mulher  a uma condição de submissão e de violência,  cabendo ao Estado intervir

preventivamente para equilibrar essa relação entre os sexos.

Por essas razões, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação

desta proposição, como mais um instrumento de combate à violência contra a mulher.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

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

PROJETO DE LEI 3.206/2012

Dá a denominação de Presídio Dr. Nelson Pires ao presídio localizado no Município

de Oliveira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Presídio  Dr.  Nelson  Pires  o  presídio  localizado  no

Município de Oliveira.

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

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  denominação  ao  presídio

localizado no Município de Oliveira, o qual passaria a chamar-se Presídio Dr. Nelson

Pires,  como  forma  de  homenagear  esse  advogado  e  ilustre  figura  pública  e  de

demonstrar-lhe respeito.

Nascido na cidade de Oliveira em 14/12/40, filho de José Pires e Vênera Pellegrino

Pires, depois de cumprir seus estudos iniciais em Oliveira, graduou-se em Direito pela

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 1968.

Em  1970  casou-se  com  Diva  Célia  Lobato  Pires,  com  quem  teve  dois  filhos:

Frederico e Juliana. Por sua benevolência e desprendimento criou com zelo e amor

mais outros três: Lilia, Marília e Marcelo.

O Dr. Nelson Pires foi professor de Moral e Cívica na Escola Normal de Oliveira e

de  Direito  Civil  na  Escola  Estadual  Prof.  Mário  Campos  e  Silva  e  teve  atuação

marcante como membro e Diretor de diversas entidades do Município.
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Foi  Vereador  entre  1997  e  2000 e  Presidente  da  68ª  Subseção da ordem  dos

Advogados do Brasil por 34 anos, até seu falecimento, em 2009.

Exerceu a profissão de advogado com competência, dedicação e paixão, tornando-

se conhecido pelos serviços gratuitos prestados, sendo chamado por muitos de Pai

dos Pobres.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.207/2012

Dispõe sobre transporte de minérios, pedras, areia, brita e similares nas rodovias

estaduais e no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  as  empresas  mineradoras  obrigadas  a  fazer  a  lavagem  dos

caminhões  antes  que  estes  adentrem  as  rodovias  asfaltadas,  evitando-se  o

enlameamento das pistas de rolamento, deterioramento do capeamento asfáltico e

das placas de sinalização,  fatos motivadores de acidentes, que,  além do prejuízo

material , colocam em risco a integridade da vida humana.

Art.  2º  -  Os  veículos  que  transportarem  minérios,  pedras,  britas,  areia  ou

assemelhados ficam obrigados a cobrir toda a carga, evitando-se o derramamento do

material transportado nas pistas de rolamento.

Art. 3º - Incumbe ao Poder Executivo editar normas fiscalizadoras e penalidades

pelo não cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: O que vemos em nossas rodovias, nos trechos em que as mineradoras

utilizam  para  o  escoamento  do  minério,  é  um  enlameado  do  piso  das  rodovias,

provocando  derrapagens,  ocasionando  a  aspersão  de  lama  nos  para-brisas  dos

veículos  que por  ali  transitam, além da sujeira  causada pela  barro  que jorra  das

carrocerias e caçambas dos caminhões transportadores. O material jogado na pista

traz  ainda consequências  imprevisíveis,  que vão desde a  quebra de  para-brisa  e
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faróis até atingir pessoas que transitam por nossas rodovias.

Esse descaso em manter limpas e transitáveis nossas rodovias, por atitudes que

deveriam  ser  tomadas  para  evitar  a  perda  da  segurança,  com  a  dificultação  da

visibilidade, o que provoca acidentes, mutiladores e as vezes fatais, é que nos leva a

apresentar  este  projeto,  propondo  minorar  as  dificuldades  de  quem  transita  por

trechos onde os caminhões são os todo-poderosos, e as mineradoras, que extraem e

vendem  o  minério,  utilizam  nossas  rodovias  como  sendo  suas  propriedades

particulares, sem delas cuidar e muito menos zelar para não causar danos em sua

utilização da maneira que o fazem.

Por esse motivo, conto com os nobres pares desta Casa para a aprovação deste

projeto de grande alcance social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.208/2012

Dispõe sobre o tempo máximo de espera para a venda de ingressos em eventos

culturais, artísticos, esportivos e de lazer realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  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,  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.

Parágrafo único - O disposto nesta lei se aplica tanto à venda no local do evento

quanto nos pontos de venda instalados em outras localidades, ainda que em cidades

diversas, respeitado, em todo o caso, o horário de funcionamento do setor de vendas,

previamente divulgado pelo estabelecimento responsável pelo evento.

Art.  2º  -  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 desta lei em face da inversão do ônus

da prova em favor do consumidor.
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Art.  3º  -  A  infração  às  disposições  desta  lei  acarretará  ao  infrator  multa  em

conformidade com o que estabelece a legislação pertinente a espécie, aplicada em

dobro em caso de reincidência contra o mesmo consumidor,  a ser aplicada pelos

órgãos de defesa do consumidor e revertida para programas de proteção e defesa do

consumidor, não obstante as demais aplicações do Código de Defesa do Consumidor,

cabendo aos órgãos de Defesa do Consumidor a fiscalização do cumprimento das

disposições desta lei.

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

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Liza Prado

Justificação: A relação de consumo estabelecida entre a empresa promotora de um

show ou outro tipo de evento e o seu público-alvo não pode ficar à mercê da boa

vontade  do  empresário,  sendo  absurda  a  demora  na  fila  para  a  aquisição  de

ingressos  de  alguns  eventos  de  grande  porte  em  nosso  Estado.  Mesmo  ações

simples, como ir ao teatro ou ao cinema, podem se tornar um grande transtorno, pois

muitas  vezes  nos deparamos com uma injustificada demora no atendimento  para

compra  de  um  simples  ingresso,  sem  ter  com  quem  reclamar  ou  mesmo  um

instrumento hábil para coibir tal tipo de conduta contra os direitos do consumidor.

Dessa  forma,  esta  proposição  visa  instrumentalizar  o  consumidor  contra  esses

abusos, não para que este obtenha algum tipo de vantagem, mas sim para que o

estabelecimento se sinta desestimulado a permitir tal desrespeito ao seu público-alvo.

O objetivo não é premiar o consumidor e sim punir a infração contra ele cometida pelo

estabelecimento,  pelo  que  conto  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  para  a

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.209/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação de Moradores  dos  Bairros  São João

Batista e Novo Horizonte de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

São João Batista e Novo Horizonte de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

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

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A Associação  de  Moradores  dos  Bairros  São  João  Batista  e  Novo

Horizonte de Cruzília foi fundada em 2010, com o intuito de promover a proteção da

saúde da família,  da  maternidade,  da  infância e  dos  idosos,  a  inclusão social  da

criança  e  do  adolescente,  e  das  pessoas  com  deficiência  física,  e  de  promover

atividades voltadas à preservação do meio ambiente.

Também são finalidades da Associação combater a fome e a pobreza, bem como

dar apoio a projetos destinados a esse fim, criar e manter cursos profissionalizantes e

promover o voluntariado.

Como  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade  pública,

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 3.210/2012

Declara de utilidade pública a Federação de Associações de Artesãos e Produtores

Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro - Fedart -, com sede no Município de Itaú de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Federação  de  Associações  de

Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro - Fedart, com sede no

Município de Itaú de Minas.

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

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Federação de Associações de Artesãos e Produtores Caseiros do

Sul  e do  Sudoeste  Mineiro  -  Fedart  -,  com sede no Município  de Itaú  de Minas,
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fundada no ano de 2000, tem como objetivos principais prestar serviços que possam

contribuir para a promoção e o fomento das explorações artesanais e manufaturas

caseiras  de  suas  associações;  promover  o  fortalecimento,  a  integração  e  a

representação das associações que dela participam junto às autoridades e poderes

públicos, bem como perante outras organizações, públicas ou privadas, inclusive de

âmbito internacional.

De mais  a  mais,  a Fedart  visa,  além dos  supracitados objetivos,  incrementar  a

educação associativista e a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir

para  o  fomento  e  a  racionalização  das  exportações  artesanais  e  manufaturas

caseiras, buscando manter a integração e a unidade de suas associadas.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.199/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cachoeira de Minas pelo transcurso do

88º aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.200/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Escola  Estadual  Ana  Laura  Pereira  por  sua

participação no Projeto Água Limpa, que tem como objetivo o reaproveitamento do

óleo residual para a produção de biocombustíveis. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.201/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Maria da Fé pelo transcurso do 100º

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

Nº 3.202/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a PMMG pelo transcurso de seu 237º aniversário. (- À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 3.203/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os funcionários  e a diretoria  da Cooperativa  Agropecuária  de
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Uberlândia  Ltda.  por  seus  50  anos  de  trabalho.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 3.204/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Frigorífico  BRF -  Brasil  Foods  S.A.  de  Uberlândia  por  sua

habilitação sanitária e veterinária, concedida pelo governo da China, como o único

frigorífico mineiro  apto a  exportar  carne suína  para  esse país.  (-  À  Comissão  de

Turismo.)

Nº 3.205/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Bom Despacho pelos 100 anos de fundação

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

Nº 3.206/2012, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Corporação Musical União Itabiritense pelo transcurso de seu

82º aniversário. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.207/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os valores

gastos para a manutenção de pessoas privadas de liberdade no sistema prisional do

Estado, discriminando-se o valor por unidade prisional e por interno.

Nº  3.208/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

cumprimento  da  Recomendação  Caocrim  nº  8,  de  28/2/2012,  encaminhada  pelo

Ministério Público, em que requisita a criação de 700 vagas em déficit no sistema

prisional.

Nº  3.209/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à PMMG pedido de informações, com cópia dos relatórios reservados

de inteligência que estão sob a guarda do Cap. PM Eduardo Araújo Rocha da Costa,

do 2º Batalhão da PMMG em Juiz de Fora, relativas a atividades do crime organizado

nesse Município, com a participação de policiais civis e militares. (-  Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº 3.210/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Ten.-Cel.  Ronan  Gouveia,  Comandante  do  39º

Batalhão  da  PMMG;  com  o  Cap.  Danteskan  Serra  Soares,  Comandante  da  84ª
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Companhia Militar da PMMG; com o Maj. Flávio Donato da Silva, Comandante da 26ª

Companhia da PMMG; com o Cap.  Paulo Roberto Alves Pereira,  Comandante do

Pelotão de Choque da 1ª Companhia de Missões Especiais, e com os 300 policiais

militares  que  menciona,  pelo  trabalho  de  prevenção  e  proteção  dos  foliões  por

ocasião  da  20ª  edição  do  carnaval  fora  de  época  Banda  Mole,  no  Município  de

Contagem.

Nº 3.211/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 207ª CIA

TM / 24º BPM e na 106ª CIA ENS TREIN / 8º BPM, pela atuação em sítio situado no

Município de Varginha, que culminou na apreensão de drogas, armas, dinheiro e na

prisão em flagrante delito dos nove envolvidos.

Nº  3.212/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  PMMG pedido  de  providências  para  a  garantia  de  equipamentos

necessários nas ações de segurança pública no Município de Várzea da Palma.

Nº  3.213/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  designação  de  um

Delegado e a garantia de equipamentos necessários para as ações de segurança

pública no Município de Várzea da Palma.

Nº  3.214/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Detran-MG pedido de providências para a implantação de centros

de atendimento desse órgão nas cidades-polo do Estado e o deslocamento da banca

examinadora ao interior do Estado.

Nº  3.215/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  viabilizar  a

isenção de ICMS sobre as adaptações dos veículos para pessoas com deficiência.

Da Comissão de Esporte em que solicita a implantação de programa de ginástica

laboral  para os servidores do Legislativo, com o objetivo de atenuar os  riscos de

distúrbios  osteomusculares  relacionados  ao  trabalho  e  de  promover  a  integração

entre eles.

Do  Deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  a  anexação  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.382/2012 do croqui que encaminha.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Transporte

(2), de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, de Participação Popular (3),

de Turismo, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e de Segurança Pública e

dos Deputados Fred Costa, Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura, André Quintão,

Paulo Guedes e Célio Moreira.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de

Administração Pública, de Meio Ambiente, de Esporte, de Saúde, de Educação e de

Direitos Humanos e do Deputado Duarte Bechir.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo V. Exa.,

assim  como  os  Deputados  Carlos  Mosconi,  Rômulo  Viegas  e  Jayro  Lessa,  que

compõem  essa  magnífica  Mesa.  Cumprimento  ainda  todos  os  Deputados  e

Deputadas,  como  a  querida  Deputada  Liza  Prado.  Caríssimos  amigos  da  TV

Assembleia que nos acompanham, Sr. Presidente, nesta tarde, vários assuntos são

oportunos para abordarmos nesta tribuna. Falarei primeiramente de um evento que

ocorreu,  na  sexta-feira  passada,  quando  estivemos  no  Município  Tocos  do  Moji,

acompanhando o Secretário Carlos Melles e o Deputado Federal Bilac Pinto.

O Secretário, em nome do governo, deu a ordem de serviço para o reinício das

obras  do  Proacesso  que,  somente  no  Sul  de  Minas,  ainda  se  encontravam

paralisadas, não por causa do governo, pelo contrário, o dinheiro já está no caixa há

muito  tempo.  Dois  trechos  contavam  com  somente  uma  concessionária  para

construção.  Como  tivemos  problemas  com  a  pavimentadora,  lamentavelmente  o

governo teve  de  buscar  juridicamente,  judicialmente,  a  retomada  e  o  reinício  das

atividades desses dois trechos, que ligam os Municípios Tocos do Moji e Borda da

Mata.  E,  mais  adiante,  tivemos  também  uma  ordem  de  serviço  em  Albertina  e

Jacutinga.  Esses  são  os  dois  últimos  trechos  do  Proacesso.  Logo  teremos  o

Caminhos  de  Minas,  que  aprovamos  ontem  e  sobre  o  qual  quero  falar  daqui  a

pouquinho. Esse momento foi muito importante, e quero destacar a participação do

Prefeito Antônio do Rosário e de todos os Vereadores que lutaram muito por isso.
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Particularmente, pudemos acompanhar, incansavelmente, o interesse dos Municípios

do Sul  de Minas em ver suas obras concluídas,  incluindo as cidades Jacutinga e

Albertina. Grande parte dessas obras já foram executadas e as de arte também já

estão preparadas.

Quero saudar a Prefeita Noemi, os Vereadores e a Prefeita Marilza Roberto, do

Espírito Santo do Pinhal,  que lá esteve conosco. Quero ainda manifestar a nossa

imensa  satisfação,  conforme  anúncio  do  Dr.  Carlos  Melles,  por  sabermos  que

Jacutinga está pronta para iniciar a licitação da obra da estrada que liga essa cidade

a Espírito Santo do Pinhal. É um trecho de 6km, cuja obra foi iniciada há muito tempo

e agora, por determinação do nosso Governador, haverá asfaltamento até o Estado

de  São  Paulo.  São  ações  importantes,  e  conhecemos  a  seriedade  do  governo

Anastasia, que quando executa obra é porque existe dinheiro no caixa. E as obras

que pararam não foi em decorrência do governo. O governo foi muito criticado, mas,

com  certeza,  houve  dificuldade  com  a  própria  construtora,  cujas  contas  foram

bloqueadas,  o  que  trouxe  sérios  prejuízos  aos  Municípios.  Retomado  todo  esse

processo,  temos a satisfação de agradecer,  mais  uma vez,  ao nosso Governador

Anastasia  o  cumprimento  da  palavra  empenhada,  conforme  fizemos  nos  dois

Municípios, onde estivemos acompanhados dos Secretários de Estado.

Nos dois últimos trechos do Proacesso, justamente no Sul de Minas, acontecerá,

muito em breve, a importante inauguração dessas duas estradas, tão sonhadas e

fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a escoação dos nossos produtos

agrícolas e pelo aspecto político. Devo dizer ainda, caríssimo Deputado João Leite -

vou-lhe conceder a palavra em breve - que inauguramos oficialmente a abertura da

Festmalhas. Jacutinga está em festa com a 35ª edição da Festmalhas. Mais 100 mil

visitantes passarão pelo nosso Sul de Minas, pela minha querida Ouro Fino, Monte

Sião,  Jacutinga,  enfim,  por  todo  o  eixo  do  circuito  das  malhas.  Nesse  início  de

inverno,  lá  no nosso Sul  de Minas,  o pessoal  de Belo Horizonte e de São Paulo

visitou  as  nossas  feiras,  onde  há  estandes  de  aproximadamente  80  expositores,

como do Sebrae,  do Senai  e  da  Fiemg,  girando negócios.  O  governo do Estado

também esteve muito presente no grande evento da nossa região Sul mineira.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Líder,  Deputado  Dalmo
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Ribeiro Silva. V. Exa. traz notícias auspiciosas do Sul de Minas e da nossa querida

Jacutinga,  cidade jardim  e cidade maravilhosa.  Agora criaram esses acessos que

facilitarão, sem dúvida, a mobilidade pelo nosso Sul de Minas.

Deputado,  concordo  com V.  Exa.,  pois  essa é  a  Minas  real,  que não para,  do

governo Aécio, do governo Anastasia e que investe em infraestrutura, apesar de zero

de qualquer investimento federal. Minas Gerais cresce com suas próprias forças. O

Sul de Minas é muito bem representado por Jacutinga e Monte Sião. Aproveito para

saudar meu querido amigo e companheiro na seleção brasileira, Oscar, grande líder

na  nossa  Monte  Sião.  Devo-lhe  uma  visita  no  seu  hotel.  Ele  está  sempre  me

cobrando.

Vemos que o governo, por meio do Proacesso, está fazendo muito bem ao nosso

Estado. Agora, com o apoio de V. Exa., temos o Caminhos de Minas. Continuamos

não  entendendo  como houve  votos  contrários  à  abertura  de  estradas,  Deputado

Mosconi.  Alguns  Deputados  votaram  contra  o  projeto.  Se  fôssemos  nós,  logo

apareceriam cartazes com o nosso rosto por toda Minas Gerais dizendo: “Inimigos do

povo. Não quiseram abrir estradas”. Nós não agimos assim, não é? Não mostraremos

o rosto de quem votou contra Minas Gerais, não apoiou o Caminhos de Minas.

Finalizando, gostaria de registrar  que está conosco o coordenador do núcleo de

engenharia  do  PSDB,  Eng.  Humberto  Falcão,  convidando-nos  para  a  palestra  de

engenharia pública que o Dr. Reinaldo Alves Costa fará, na segunda-feira, dia 4 de

junho, às 19 horas, na sede do partido. É o PSDB avançando, é o seu núcleo de

engenharia  discutindo  temas  importantes.  O  nosso  coordenador  é  engenheiro

agrônomo, mas teremos engenheiros civis nesse encontro. Parabéns! Grande vitória

para Jacutinga, grande vitória para o Sul de Minas, juntamente com o Governador

Anastasia e o nosso grande líder e mais querido, Senador Aécio Neves.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado João Leite. Daqui a

pouco concederei a palavra ao caríssimo Dr. Mosconi, estimado Deputado da nossa

região.

V.  Exa.  falou  da  nossa  alegria,  da  nossa  ressaca  de  sucesso  para  o

desenvolvimento.  Agora  há  pouco,  contabilizamos  80  “e-mails”  de  Prefeitos,

Vereadores, Presidentes de Câmaras, entidades civis e religiosas do Sul de Minas,
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cumprimentando a  Assembleia  pela  aprovação  dos  projetos.  Eles  acompanharam

atentamente  os  trabalhos  e  sabem  que  estamos  na  rota  do  desenvolvimento,

garantindo eixos que nunca foram pensados.  Agora,  com o projeto sério do Prof.

Anastasia,  em  breve  teremos  o  asfaltamento  de  Consolação  a  Cambuí,  Bueno

Brandão  ao  Estado  de  São  Paulo,  Bom  Repouso  a  Munhoz,  além  de  outros  já

enumerados  no  Caminhos  de  Minas.  A  nossa  querida  Andradas  também  será

beneficiada. Não somente o Sul de Minas está em festa, mas toda Minas Gerais. São

mais de 7.000km. É a rota do desenvolvimento, a rota da tranquilidade, das famílias e

dos Municípios garantindo emprego e renda. Tenho a certeza absoluta de que todas

as cidades que fazem parte da relação do Caminho de Minas, elaborada pelo DER,

pelo Deop, pelo Setop, pelo Governador,  estão festejando, porque temos dinheiro

para executar as obras. E de fato serão executadas. Sabemos da seriedade do nosso

Governador.  Quando ele  se  manifesta,  as  obras  são iniciadas  e  concluídas  e  as

comunidades são beneficiadas. Estamos aguardando o início de várias obras que já

têm projetos prontos, esperando apenas a ordem de serviço. Para tanto, estávamos

aguardando  o  dia  de  ontem.  Hoje,  temos  tranquilidade  e  seriedade,  com  o

restabelecimento de Minas Gerais, seu trabalho e sucesso. Ouço, com muito prazer,

o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero

cumprimentá-lo pelas notícias boas que V. Exa. traz a esta Casa, mas principalmente

pelo trabalho que faz como Deputado, representando a nossa região Sul de Minas na

Assembleia Legislativa. V. Exa. enumerou algumas obras que estão se reiniciando lá.

Citou as cidades de Tocos do Moji, Bueno Brandão, Jacutinga, Albertina e o trecho de

Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal,  no Estado de São Paulo. V.  Exa. sabe que

essas rodovias são de vital importância para essas cidades. Os trechos não são tão

extensos, mas fazem diferença enorme para quem vive ali. O ex-Governador Aécio

Neves e  o Governador  Anastasia tiveram essa visão e sensibilidade para levar  o

asfalto a esses lugares. Trata-se de um benefício que, na realidade, é uma enorme

necessidade desses Municípios.

Fiquei muito feliz hoje, meu caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a votação que

tivemos nesses dias mostrando a credibilidade do governo não só junto a nós aqui,
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que lhe demos uma vitória esmagadora, mas também junto à equipe econômica em

Brasília,  ao  governo federal.  O  governo  de Minas  é  um governo adimplente,  um

governo sério, um governo correto, que paga uma dívida gigantesca, mas paga em

dia,  paga corretamente e negocia para poder melhorar a condição de pagamento

dessa dívida. Na verdade, Minas paga a dívida dentro dos preceitos atuais, que são

muito cruéis para com o Estado. Minas Gerais cumpre a sua obrigação e o seu dever.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apenas gostaria de manifestar esta minha satisfação

como Deputado da região e o reconhecimento pelo seu trabalho. Acho que tudo isso

que aconteceu e foi citado por V. Exa. tem muito a ver com o seu empenho para que

esses trechos fossem executados o mais rápido possível. Vou com muita frequência a

Albertina e sei da necessidade e do interesse do povo para que essa estrada seja

asfaltada. O interesse é da região inteira. Um pequeno trecho de 6km, como V. Exa.

citou, de Jacutinga a Espírito Santo do Pinhal.

Ficamos agora no aguardo de que o contorno de Andradas, que está dentro desse

pacote, o asfaltamento dessa cidade e de Albertina, que V. Exa. conhece tão bem,

tendo  se  empenhado muito  para  que  fosse feito,  como também  a duplicação  da

chegada a Andradas pelo Estado de São Paulo seja realizado o mais rápido possível.

Parabéns pelo seu trabalho, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  Deputado  Carlos  Mosconi.

Também quero parabenizá-lo pelo trabalho extraordinário e dedicado em relação à

Caravana da Saúde.

Como médico e filho de um médico exemplar do Sul de Minas - todos têm grande

saudade do Dr. Alcides Mosconi -, V. Exa. está prestando um dos mais importantes e

significativos serviços ao Brasil. V. Exa., como idealizador da Caravana da Saúde,

assumiu esse grande desafio, e temos acompanhado a credibilidade que tem auferido

nas mais variadas localidades, regiões, em toda Minas Gerais e no Brasil. Peço a

Deus que encaminhe essa Caravana da Saúde liderada por V. Exa.

Sr.  Presidente,  peço-lhe  mais  um minuto,  pois  quero ouvir  também o caríssimo

Deputado Delvito Alves.

O Deputado Delvito  Alves  (em aparte)*  -  Quero parabenizar  o Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva  pelo  extraordinário  pronunciamento  nesta  tarde  relativo  aos  projetos
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aprovados na parte da manhã nesta Casa Legislativa. Os projetos foram de extrema

importância, sobretudo para as regiões que mais necessitam de implantações, de

infraestruturas e de crescimento. Quero adiantar a V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que a nossa região Noroeste já foi contemplada pelo programa Proacesso em

mais  de  800km e hoje,  com o  Caminhos de Minas,  será contemplada com mais

quatro trechos: um trecho que liga a BR-251, próximo a Brasília, ao Distrito Federal; a

BR-040, próximo à cidade de Paracatu; um trecho que liga o Distrito de Guarapuava a

Cabeceiras,  de  Goiás;  e  o  anel  rodoviário  em  nossa  cidade  de  Unaí,  com  a

construção  de  uma  segunda  ponte.  Portanto,  esse  projeto  é  muito  importante,

sobretudo para as regiões que necessitam dessas infraestruturas.

Hoje  presenciamos,  na  parte  da  manhã,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  várias

críticas  totalmente  descabidas,  uma vez  que  todos  os  Deputados  que  criticavam

esses  empréstimos  vivem  em  Municípios  que  não  dependem  mais  de  obras  de

infraestrutura  de  tamanha  importância  como  as  relacionadas  aos  empréstimos

aprovados hoje por esta Casa Legislativa. Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, por esta oportunidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Delvito Alves. Agradeço a V.

Exa. a paciência, Deputado Rômulo Viegas. Até a próxima vez, quando boas notícias

serão trazidas para a nossa Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) – Atendendo à solicitação do Deputado

Rogério Correia, a Presidência registra a presença, nas galerias, do Sr.  Francisco

Fagundes de Freitas, o Guido, Prefeito Municipal de São José da Lapa. Seja bem-

vindo ao Parlamento mineiro. Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Deputada Liza Prado, Presidente desta reunião, é um

prazer ter uma mulher nesta tarde na Mesa da Assembleia Legislativa. Cumprimento

todas as Deputadas e todos os Deputados aqui presentes.

Primeiramente, quero fazer um registro:  dia 18 deste mês se comemorou o Dia

Nacional  de  Combate  à  Violência  Infantojuvenil.  Tristemente,  temos  assistido

diariamente, em nosso país, a denúncias de maus-tratos, violência física e sexual,
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abandono e negligência. Infelizmente, a violência sexual dentro do lar é o segundo

motivo  de  denúncias  nos  órgãos  responsáveis  pela  proteção  à  criança  e  ao

adolescente.

Fruto do combate feito pelas entidades e pelos movimentos sociais e religiosos e

em  razão  da  sensibilidade  das  estruturas  dos  órgãos  públicos,  seja  no  plano

municipal,  seja  no  estadual,  seja  no  federal,  tendo,  em  especial,  o  Estatuto  da

Criança e do Adolescente como marco que vigora há alguns anos em nosso país, o

Estado é hoje um espaço fundamental de proteção, de recebimento de denúncias, de

apuração dessas atrocidades e de punição dos culpados. A nossa consciência de

cidadania  e nossa consciência democrática clamam, cada vez mais,  por  proteção

para as crianças e para os adolescentes. Essa proteção está inscrita na Constituição

como prioridade absoluta do Estado brasileiro. Então, essa questão tem de se afirmar

no combate à violência, na proteção à integridade física e psicológica e na punição

dos culpados.

Registro  aqui  essa data,  porque temos  assistido,  se  não  a  um aumento  dessa

violência, pelo menos a um aumento das denúncias, o que é diferente, porque, muitas

vezes,  a  violência  ficava  escondida  dentro  das  casas,  às  vezes  acobertada  pela

própria família em função de uma lógica absurda de que, ao denunciar, o agressor

estaria sendo exposto. Muitas vezes, o agressor era uma pessoa muito próxima da

criança - o pai, o padrasto, o irmão mais velho, o tio, o avô, um vizinho muito próximo

- e a família ficava envergonhada de fazer a denúncia.

Queremos  aqui,  nesta  data,  valorizar  a  Assembleia  Legislativa,  que  todo  ano

reforça, no orçamento, recursos para os órgãos do Estado que cuidam da proteção à

criança e ao adolescente. Queremos trazer a necessidade de uma reflexão, a fim de

melhorarmos  as  políticas  sociais,  a  qualidade  de vida  da  população,  enfim,  para

darmos um passo importante em prol do cuidado e da proteção às nossas crianças.

Quero dizer, aliás, que apresentei nesta Casa um requerimento para criar a frente

parlamentar em defesa da adoção, que é um movimento nacional, para acolher a

criança  que,  muitas  vezes,  tem  de  ser  retirada  dos  seus  pais  por  abandono,

negligência e maus-tratos. Vimos que é um problema fácil de ser resolvido, desde que

diminuamos a burocracia para pais que querem adotar uma criança e até criemos
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incentivo para os pais que acolhem essa criança num lar, dando-lhe carinho.

Além  da  frente,  apresentei  também  um  projeto  de  lei  criando  um  incentivo

financeiro, para famílias que adotarem crianças fora da faixa etária mais procurada, a

de até 3 anos, para a qual há grande procura e demanda. O que vemos é que, nos

abrigos que acolhem as crianças, o número de crianças com mais de 3 anos de idade

é bem maior. Então, esse projeto de lei está tramitando, espero ter o apoio de todos

os meus pares. A criança precisa estar bem-acolhida num lar para ter condições de

convivência, restruturar-se emocional e afetivamente. Quem adota está adotando por

escolha, portanto, com certeza cuidará bem, com carinho dessa criança. Assim, esse

projeto de lei está tramitando nesta Casa.

Lançaremos  essa  frente  ainda  no  mês  de  junho.  Estamos  aguardando  a

confirmação  do  Senador  Aécio  Neves,  que,  no  Senado,  faz  parte  da  frente

parlamentar em defesa da adoção, junto com outros Senadores. Como Senador, já

tem várias iniciativas, até leis, para ampliar o processo de adoção. Estamos apenas

aguardando  a  confirmação  de  uma  data  para  fazermos,  conjuntamente,  esse

lançamento.

Então, queria, neste mês em que nacionalmente definimos o dia 18 de maio como o

Dia de Proteção à Criança, fazer esse registro de minha ação como Deputada para

também ampliar a proteção à criança do nosso Estado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputada  Luzia  Ferreira.

Parabenizo-a  pelo  pronunciamento,  por  sua  luta.  Temos  na  tribuna  uma  mulher

guerreira, trabalhadora, que admiramos: Luzia Ferreira; da mesma forma, ocupando

interinamente a Presidência,  temos a Deputada Liza Prado.  Parabéns a todas as

mulheres.  Ambas têm uma luta importante em defesa dos direitos  da criança,  do

adolescente, contra a violência cometida contra a mulher e a violência doméstica.

Todas essas lutas são justas e merecem o apoio de todos nós. São problemas de

toda a sociedade.

Aproveito  esta  oportunidade,  Deputada  Luzia  Ferreira,  para  justificar  a  minha

ausência  no  Plenário.  Estive  ontem  em  Uberlândia  representando  a  Assembleia

Legislativa de Minas, como Presidente da Comissão de Cultura. Da mesma forma, a

Deputada Luzia Ferreira, Vice-Presidente da nossa comissão, esteve em Poços de
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Caldas em audiência pública. Na audiência pública de Uberlândia, contamos com a

presença dos Deputados Federais Weliton Prado e Gilmar Machado, do Reitor  da

Universidade Federal de Uberlândia - UFU -, Alfredo Júlio, do Vice-Reitor, Darizon, e

do  Secretário  Nacional  de  Políticas  Culturais  do  Ministério  da  Cultura,  Sérgio

Mamberti.  Estive  lá  discutindo  sobre  um  grande  centro  cultural  a  ser  construído

utilizando-se o prédio da antiga reitoria. Foram apresentados os projetos relativos a

esse centro. No mesmo dia, foi apresentado o conceito de edificação do novo câmpus

Glória da UFU, que abrigará mais de 30 mil estudantes.

Parabenizo  o  trabalho  fantástico  do  Prof.  Élisson  Prieto  e  de  toda  equipe  que

trabalhou nesse projeto, que segue os moldes e o conceito da sustentabilidade. Esse

projeto,  que  é  fantástico,  foi  apresentado  no  Canadá.  Na  oportunidade,

parabenizamos o Deputado Weliton Prado, que aprovou recursos, por exemplo, para

o sinal  de internet gratuito para todos os câmpus da UFU, tanto o câmpus Santa

Mônica como o Umuarama, o novo câmpus Glória, os câmpus da escola em Monte

Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas.

Nesses câmpus, toda a comunidade acadêmica receberá gratuitamente o sinal de

internet,  o que será uma grande conquista, possibilitada pelos R$1.500.000,00 de

emendas  parlamentares  do  Deputado  Weliton  Prado.  Esse  Deputado  também

viabilizou, em trabalho conjunto conosco, o recurso para a construção do viaduto que

vai  garantir  o  acesso  ao  novo  câmpus  Glória.  A  UFU  está  recebendo  também

R$500.000,00 pelo projeto de viabilidade técnica do veículo leve sobre trilhos - VLT.

Será feito um estudo técnico pela UFU, para que futuramente Uberlândia tenha o VLT,

que ajudará muito a melhorar o trânsito.

Portanto,  quero  parabenizar  toda  aquela  comunidade,  especialmente  o  Reitor

Alfredo, o Darizon, os alunos e o DCE, de que fui membro. Aliás, ex-aluno dos cursos

de  Música  e  de  Ciências  Sociais,  fui  membro  não  só  do  Diretório  Central  dos

Estudantes da UFU, mas também da UNE - fiz parte daquela gestão.

Também discutimos ali o Fundo Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura

e o Plano Nacional de Cultura. Sérgio Mamberti, Secretário de Políticas Culturais, que

é o responsável por essas questões, também tocou no assunto da Lei nº  11.769,

tema  de  audiências  que  estamos  realizando  em  todo  o  Estado  e  que  trata  da
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obrigatoriedade do ensino  de  música  na  escola.  Aliás,  foi  assinado um  termo de

compromisso com os Ministérios da Cultura e da Educação para que ajudem Minas

Gerais a cumprir essa lei da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, de

nossa iniciativa. Ao final dessa audiência, que, com 5 mil pessoas, foi a maior que

realizamos, tivemos nada mais, nada menos do que um “show” gratuito do grande

Milton Nascimento, comemorando seus 50 anos de carreira e encerrando os nossos

trabalhos.

Por fim, parabenizo a minha universidade, a UFU, e lembro que vamos continuar

lutando para que ela se estenda e leve os câmpus universitários para o interior do

Estado, oferecendo mais oportunidade para a nossa juventude. Parabéns, Deputadas

Luzia Ferreira e Liza Prado.

A Deputada Luzia Ferreira - Agradeço o aparte ao Deputado Elismar Prado. Quero

aproveitar  esses minutos finais para deixar  registrado um grande abraço à minha

querida cidade de Divinópolis, que comemora o seu centenário nessa sexta-feira, dia

1º de junho. É uma cidade jovem, de 1912, mas que nesse período se transformou

em uma referência importante para o Estado de Minas Gerais. É a cidade-polo do

Centro-Oeste mineiro e está entre as 10 maiores cidades do Estado, com 213 mil

habitantes. Mas Divinópolis tem uma característica importante: já nasceu moderna.

Portanto, tem um peso muito grande não só nas áreas de prestação de serviço e de

comércio, mas também na área educacional e na saúde, Deputado Carlos Mosconi.

Ela é a principal referência de atendimento à saúde da população de todo o Centro-

Oeste mineiro, porque ali se concentram grandes hospitais, mesmo para tratamentos

mais sofisticados, como o de câncer – que tem um hospital específico -, e laboratórios

capazes de realizar exames mais complexos. Ela concentra também o atendimento à

população do entorno,  na  área hospitalar  e  de  consultas  médicas especializadas;

muitas são as pessoas que se dirigem a Divinópolis. Então, é um centro de atenção

na área da saúde. Além disso, Divinópolis também tem várias faculdades. Aliás, hoje

acolhemos com muito carinho um câmpus da Universidade Federal de São João del-

Rei, o Dona Lindu.

Quero registrar ainda que Divinópolis passou pela metalurgia e siderurgia e é hoje

um  importante  polo  de  confecção,  principal  atividade  econômica  da  cidade  em
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número de empregos, que gera muita renda.

Também  temos  uma atividade  cultural  muito  rica.  Faço  aqui  referência  a  Túlio

Mourão, na música; a GTO, escultor reconhecido internacionalmente; e quem aqui

não  conhece  e  não  leu  obras  de  Adélia  Prado,  uma  divinopolitana  que  quando

começou a  escrever  já  era  uma mulher  madura  e  hoje  é  referência  na  literatura

nacional.  Cresci  em  Divinópolis.  Nasci  na  vizinha  Perdigão,  mas,  para  estudar,

quando  eu  ainda  criança  me  mudei  para  Divinópolis,  onde  me formei  no  ensino

médio. Em seguida, vim para Belo Horizonte exatamente atrás do sonho de fazer

faculdade, de ter um diploma universitário.

Então, fica aqui este registro, o registro do meu carinho e do reconhecimento dessa

grande cidade do nosso Estado. Meus laços afetivos estão em Divinópolis, onde mora

minha família: mãe, irmãos, sobrinhos e vários parentes. No dia 2, com a Festa do

Divinopolitano  Ausente,  que  acontecerá  também  dentro  das  comemorações  do

centenário,  espero reencontrar minha geração, a geração que estudou no Colégio

Estadual  e  que  participava  das  nossas  baladas,  dos  nossos  bailes,  das  horas

dançantes, das serenatas que existiam àquela época, Deputado Rogério Correia. Na

época, ouvíamos serenatas. Tive o prazer de morar em uma cidade em que todos...

Antes de concluir,  faço aqui esse registro carinhoso da cidade que me acolheu,

onde  cresci,  onde  estão  meus  laços  familiares,  minhas  raízes,  e  onde  iniciei,

timidamente,  minha  militância  política  no  Movimento  Estudantil  Secundarista,  na

União  Estudantil  de  Divinópolis.  Com  muito  carinho,  meu  abraço  a  todos  os

divinopolitanos  e  meu  reconhecimento  ao  trabalho  que  vem  realizando  o  nosso

Prefeito Vladimir Azevedo, nosso amigo e companheiro, para que Divinópolis continue

crescendo, incluindo as pessoas com cidadania. Muito obrigada.

Deputada Liza Prado, V. Exa. ficou muito bem na Mesa, como Presidente.

A  Sra.  Presidente  -  Obrigada,  Deputada.  Parabéns  pelo  seu  trabalho,  pela

lembrança de um dia tão importante. Aproveito para cumprimentá-la pelo belíssimo

trabalho que tem desenvolvido, inclusive na bancada feminina. Cumprimento também

o Deputado Elismar Prado pelo trabalho na Comissão de Cultura.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
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O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Cara  Presidente,  Deputada  Liza  Prado,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, não sei se falo boa tarde ou boa noite, porque aqui está

uma penumbra. Mas o som está bom. Cumprimento também os telespectadores da

TV Assembleia.

Eu gostaria, cara Deputada Liza Prado, de aproveitar esta oportunidade e trazer

notícias para Minas Gerais da caravana Assine Saúde, que tem percorrido o Estado

de  Minas  Gerais  e  tem contado  com  uma participação muito  ativa  da  população

mineira. Estivemos em Poços de Caldas, Uberaba e Montes Claros. Primeiro, houve

uma  grande  reunião  aqui,  em  Belo  Horizonte,  no  Plenário  desta  Casa.  Mais

caravanas serão feitas em outras cidades: em Itaúna, na próxima semana; depois,

em  Governador  Valadares;  em  seguida,  em  Uberlândia,  terra  da  Deputada  Liza

Prado; e depois em Juiz de Fora.

Quero  ressaltar,  cara  Deputada  Liza  Prado,  que  os  parlamentares  estão  todos

envolvidos. Vejo o ânimo de todos. Nas cidades aonde fomos todos os Deputados

desta Assembleia se envolveram, num movimento suprapartidário. Todos querendo

colaborar,  entendendo  a  dimensão  desse projeto,  dessa campanha  e  procurando

também convencer ou motivar a população a fim de que a coleta de assinaturas seja

realmente  bastante  expressiva  e  que  possamos,  dentro  de  algum tempo,  levar  a

Brasília o resultado desse movimento em Minas.

Tenho tido contato com o Presidente da Associação Médica Brasileira, o médico Dr.

Florentino, do Ceará, que me informava que Minas Gerais está puxando a fila. Então,

onde a  campanha é mais  exitosa  e onde o  trabalho está  sendo mais  eficiente e

efetivo  é  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Naturalmente  outros  Estados  estão

participando. Ele me deu notícia do Pará, do Ceará, do Mato Grosso e de São Paulo;

Santa Catarina está entrando agora. A expectativa é que realmente consigamos um

milhão e meio de assinaturas no mínimo, a fim de que o projeto venha a ser uma

realidade e se transforme num resgate da Emenda nº 29, fazendo com que o governo

federal cumpra também o seu papel, que não vem cumprindo, de colocar recurso do

seu  Orçamento  da  ordem  de  10%  para  a  melhoria  das  condições  de  saúde  da

população brasileira.

Quero também salientar, Sras. e Srs. Deputados, que várias cidades que não fazem
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parte e não estão escaladas para a ida da caravana estão já pleiteando e querendo

participar,  de  uma forma ou de outra,  tal  como Pouso Alegre,  representada  pelo

Vereador Teixeirinha; Nova Serrana, pelo Presidente da Câmara, Vereador Eusébio

Rodrigues Lago; Conselheiro Lafaiete, com um trabalho muito grande, pelo Deputado

Glaycon Franco; Araxá, que também já está escalada para um segundo tempo da

nossa campanha, e o Deputado Bosco tem solicitado muito; Sobrália, pelo ex-Prefeito

Roberto  Moreira  Rodrigues;  Espera  Feliz,  pelo  Vereador  Cláudio  Valentim;

Divinópolis,  pela  Vereadora  Doutora  Heloísa  Cerri;  minha  querida  Andradas,  com

vários  Vereadores  envolvendo-se  na  questão,  assim  como o  Prefeito  Ademir  dos

Santos  Perez;  Itamoji,  pelo  Vereador  Eurípedes  Cardeal  Dias;  Visconde  do  Rio

Branco, pelo Presidente da Câmara, Vereador Jayme Silva Filho; Patos de Minas,

pelo Deputado Hely Tarqüínio; e Ituiutaba, pelo Deputado Romel Anízio.

São inúmeras cidades, de todas as regiões de Minas Gerais, querendo participar.

Pessoas estão buscando informações no meu gabinete e na Assembleia de como

deverão proceder a fim de que possam também coletar essas assinaturas. O próprio

Deputado Luiz Henrique também tem feito essa solicitação. Todos devem acessar o

“site”  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  ou a  Diretoria  de  Comunicação

Institucional  da  Assembleia  para  que  possam  receber  as  informações  e  os

formulários. Depois deverão enviá-los para a Assembleia, à Diretoria de Comunicação

Institucional, na Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho, CEP 30190-921, Belo

Horizonte, Capital.

São essas informações que eu queria dar, caro Deputado João Leite e Deputado

Luiz Henrique, a quem passarei a palavra. O “site” da Assembleia é www.almg.gov.br.

É  importante  que  todos  saibam  que  poderão  participar  por  meio  desse  contato

conosco. Todo mundo reconhece a necessidade, caro Deputado Luiz Henrique, de

aporte maior de recursos para a saúde. Além disso, que a falha nessa cadeia de

aporte de recurso, infelizmente, é do governo federal, que, aliás, deveria providenciar

um aporte muito maior,  fazer  a sua parte e cumprir  a  sua obrigação. No entanto,

infelizmente se ausenta dessa questão de querer melhorar a saúde da população

brasileira.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, inicialmente
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quero  parabenizar  V.  Exa.  pelo  trabalho  que vem  desempenhando  nesta  Casa à

frente da Comissão de Saúde. Remonto a minha memória aos idos de 2000, quando

V. Exa., como Deputado Federal, criou o projeto de lei que gerou a Emenda nº 29,

que hoje está regulamentada, mas de forma disforme, com os Estados aportando

12%, os Municípios 15% e a União não cumprindo os 10% como era previsto em sua

proposta original.

Tenho acompanhado  o  trabalho  de  V.  Exa.,  que  idealizou  agora  um projeto  de

iniciativa popular no intuito de colher 1.500.000 assinaturas para que a União cumpra

com os 10% de recurso para a saúde. Como é dito aos quatros cantos, sabemos que

o Brasil investe muito pouco em saúde. Com esse aporte financeiro, haveremos de

ver  vingar  a PEC 74,  que tramita hoje  na Câmara dos Deputados, de autoria  de

Ronaldo  Caiado  e  Mendonça  Prado  -  aliás,  recebemos  esses  parlamentares  na

Comissão  de  Saúde  -,  que  cria  a  carreira  do  cirurgião-dentista  de  Estado  com

recursos  da  União,  bem como do médico  de  Estado.  Vemos  as  dificuldades  das

Prefeituras em pagar médicos e dentistas no interior. A revisão na Emenda nº 29, com

a  contrapartida  de  10%  da  União,  poderia  muito  resolver  esses  problemas.

Parabenizo-o pelo brilhante e incansável trabalho que vem desempenhando nesta

Casa.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Fico  muito  grato,  Deputado  Luiz  Henrique.

Cumprimento  V.  Exa.  também  pelo  trabalho  que  realizou  nesses  últimos  dias

defendendo a  classe médica,  que foi  objeto  de  um projeto  de  lei  que refazia  ou

reparava uma injustiça que vinha sendo cometida há muito tempo. Sou testemunha

de que V. Exa. fez todo o esforço para incluir a sua categoria - os dentistas - que

merece  também  o  mesmo  tratamento  por  parte  do  governo.  De  acordo  com  os

nossos  entendimentos,  ela  ficou  para  uma  oportunidade  posterior,  mas  não

longínqua, dependendo do trabalho de V. Exa. e do nosso e da compreensão que

todos teremos da importância da aprovação desse projeto.

Queria também dizer, caros Deputados Luiz Henrique, Glaycon Franco e Antonio

Lerin - a propósito, Deputado Antonio Lerin, estivemos em Uberaba, sua terra, numa

ótima reunião e foi um sucesso a ida da caravana -, que ontem o Presidente da Casa

participou de um evento com as Igrejas Evangélicas, em Belo Horizonte, na parte da
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manhã.  Não  pude  participar  dessa  reunião  com  as  Igrejas  porque  estava  numa

audiência pública em Poços de Caldas com a Comissão de Cultura. Foi um evento

extremamente concorrido e positivo porque todas as Igrejas Evangélicas – aliás, há

vários Deputados aqui que se envolveram nessa questão - se prontificaram a fazer a

coleta dessas assinaturas. O que significa um alento muito grande para esse projeto,

essa  campanha.  Além  do  que,  há  aproximadamente  dois  meses,  tivemos  uma

audiência com D. Valmor, que manifestou toda a disposição da CNBB, que adotou a

saúde  como  fonte  para  o  seu  trabalho  este  ano.  Aliás,  estão  extremamente

conscientes da importância, gravidade e precariedade da saúde no nosso país. Ele

aderiu à nossa campanha naquele momento sob o ponto de vista pessoal, manifestou

a sua enorme simpatia pela causa e disse que oficializaria isso após uma reunião que

teria com a CNBB nacional. Isso ocorreu agora e ele manifestou a decisão da CNBB

nacional de participar ativamente dessa campanha, realizando-a nas igrejas de todo o

Brasil. Assim como as Igrejas Evangélicas, a CNBB e a Igreja Católica participarão

ativamente desse movimento.  Isso nos dá praticamente  a  certeza do êxito desse

trabalho.

Portanto, caros Deputados, é um alento para nós porque não tenho dúvida de que,

com essa iniciativa, o Brasil poderá deixar esse lugar tão ruim que ocupa no “ranking”

dos países que têm alguma posição em relação à saúde.

O Brasil se orgulha, se ufana de ser, hoje, a 6ª economia do mundo, porém ocupa a

76ª posição em gastos com a saúde. Vejam a diferença e a distância que há entre a

6ª economia do mundo e a 76ª posição em gastos com a saúde. Quase todos os

países da América Latina superam o Brasil em gastos com a saúde. O Brasil só fica

na frente de dois países, a Guatemala e El Salvador. Até mesmo o Haiti, considerado

o país mais pobre da América Latina, tem gastos percentuais maiores que o Brasil em

saúde. Não é possível que isso continue dessa maneira, não é possível continuarmos

a ver, todos os dias, nos jornais, televisões e rádios de nosso país, que uma criança

morreu, porque não houve atendimento, que uma pessoa deixou de ser atendida e

morreu na maca e que um doente não pôde ser internado. O sofrimento é muito

grande, e poderíamos evitar esse tipo de ação nefasta, cuidando melhor da saúde da

nossa população.
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Para terem ideia, a Argentina gasta US$757,00 “per capita” com a sua população, e

o Brasil, US$385,00, ou seja, a metade do que a Argentina gasta. E esse país vive

em  crise  há  muito  tempo,  em  dificuldade  financeira  a  todo  momento,  enfrenta

dificuldades de toda ordem. No Brasil,  estamos com uma economia,  entre aspas,

“sem  problema  nenhum,  com  tudo  caminhando  muitíssimo  bem”.  Somos  a  6ª

economia  do  mundo,  mas  vamos  cuidar  dos  nossos  filhos,  dos  brasileiros  dessa

maneira? É justo isso? Não é. Isso precisa mudar.

Eu disse que poderíamos ficar aqui chorando e lamentando, mas não. Tomamos

iniciativa,  a  Associação  Médica,  a  OAB,  a  Academia  Nacional  de  Medicina  e  a

Assembleia  Legislativa.  Tenho  de  louvar  a  nossa  ação,  que,  por  meio  do  nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, encabeçou esse movimento, em boa hora, com

enorme sensibilidade,  e com a  adesão da Casa inteira,  Deputada Liza,  para que

possamos, ainda este ano, levar um milhão e meio de assinaturas à Brasília, a fim de

mudarmos isso e melhorar a saúde da população brasileira.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte)* - Dr. Mosconi, o senhor é um exemplo

para nós. Eu, que cheguei a esta Casa há pouco tempo, tenho o maior orgulho de

poder  fazer  parte da Comissão de Saúde, mesmo como suplente,  e ter  o senhor

como Presidente. Como muito bem disse o Deputado Luiz Henrique, V. Exa. é uma

referência, não apenas como médico, quando teve essa oportunidade, mas também

agora como legislador. O senhor é um orgulho, não apenas para mim, como também

para toda a minha querida região do Alto Paraopeba.

Gostaria  de  trazer  para  o  senhor  informações,  que  são  as  mais  alvissareiras

possíveis. Não apenas Conselheiro Lafaiete, como todo o Alto Paraopeba e o Vale do

Piranga  abraçaram  de  pronto  essa  campanha.  Aproveito  a  oportunidade  para

agradecer de público às paróquias, ao Pe. Zé Maria e ao Pe. Roberto, que, tão logo

tomaram conhecimento da campanha, procuraram-nos. São pessoas formadoras de

opinião em nossa cidade e região, que é, hoje, como costumo dizer aqui, de extrema

importância para o Estado de Minas Gerais. Tenho certeza, convicção de que, como o

senhor  expôs muito bem, Minas Gerais,  mais  uma vez,  vai  dar  esse exemplo de

vanguarda, e certamente conseguiremos um milhão e meio de assinaturas só em

Minas. Portanto, gostaria de agradecer a V. Exa. pelo trabalho que tem realizado não
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apenas para Minas, como também para o Brasil.

Quero também dizer que a nossa região está de braços dados com esse projeto,

que iniciou, lá atrás, com o senhor, quando fez a PEC da Emenda nº 29, um exemplo

de  trabalho,  principalmente  na  saúde.  É  um  exemplo  eficaz,  que,  com  certeza,

melhorará muito o problema da saúde no Brasil para toda a população carente. Muito

obrigado, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi* - Meu caro Deputado Glaycon, V. Exa. é um Deputado

recém-chegado, mas já mostra a sua atuação, o seu trabalho. V. Exa. é um Deputado

empenhado nas boas causas, lutador, tem sensibilidade e demonstra, nesse pouco

tempo, uma disposição muito grande para trabalhar. A sua região, a sua cidade está

de parabéns pelo trabalho que V. Exa. desempenha aqui.

E  dou meu testemunho,  minha cara  Deputada Liza  Prado,  de  que a  cidade do

Deputado Glaycon Franco, apesar de a caravana ainda não ter  ido a Conselheiro

Lafaiete, é das mais operosas nessa campanha,  graças ao trabalho dele, que se

empenha,  leva  os  “kits”,  procura  e  traz  votos.  Ficamos  muito  satisfeitos  com sua

presença aqui e com seu trabalho. Parabenizo V. Exa. É uma satisfação para nós

trabalharmos juntos.

Deputada Liza Prado, vou encerrar minhas palavras, pois meu tempo já se esgotou.

Quero apenas dar esta boa notícia a Minas Gerais: a campanha está sendo exitosa.

Meu caro Deputado João Leite, tudo indica que dentro de um tempo, que espero que

não seja longo, levaremos a Brasília esse um milhão e meio de assinaturas para esse

projeto  de  iniciativa  popular  que,  sem  dúvida,  mudará  a  qualidade  da  saúde  da

população brasileira. Muito obrigado.

A  Sra.  Presidente  -  Parabéns,  Deputado  Carlos  Mosconi.  Quero  aproveitar  o

trabalho do Deputado, que tem sido brilhante à frente da Comissão de Saúde.

Ontem estivemos na igreja com o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa,

e com os Deputados Vanderlei Miranda e Carlos Henrique. Fiquei impressionada ao

ver como as Igrejas Evangélicas realmente abraçaram a campanha. Tenho certeza de

que a Igreja Católica e outras entidades também estão abraçando.

A Assembleia, mais uma vez, é vanguarda. Em Uberlândia, tanto o meu gabinete

quanto o dos Deputados Weliton Prado e Elismar Prado estão percorrendo, todos os
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dias, um bairro da cidade. Criamos vários postos de coleta. Pode ter certeza de que a

Assembleia, com todos os Deputados, com as outras entidades e com o trabalho

brilhante do Presidente desta Casa e do Deputado Carlos Mosconi, conseguirá um

milhão e meio de assinaturas.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite*  -  Sra.  Presidenta,  Deputada  Liza  Prado,  que  também

representa a mulher mineira, hoje presidindo esta sessão da Assembleia Legislativa,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, todos os presentes nesta reunião

da Assembleia Legislativa, boa tarde.

Sra.  Presidenta,  estamos  vindo  de  uma  verdadeira  maratona  de  discussões.

Ouvimos muitas coisas impressionantes nesses dias. Ouvimos ataques fortíssimos e

ferozes contra o governo de Minas. E apenas uma remexida nos dados do governo

federal demonstra o equívoco da relação deste com os Estados e com os Municípios.

O Deputado Carlos Mosconi usou esta tribuna agora, e tenho sempre o cuidado de

reverenciar o meu companheiro, que honra o meu partido. Foi ele quem instalou o

SUS no Brasil. Ele é o “pai”  da Emenda nº 29 e por ela vem lutando esses anos

todos. Fez essa proposta quando era Deputado Federal.

Deputado Carlos Mosconi, imagine V. Exa. correndo Minas Gerais, buscando mais

recursos para a saúde, colhendo assinaturas para melhora da saúde, e os dados

mostrando  que  o  governo  federal  investe  mais  em  defesa  do  que  em  saúde  e

educação. Agora em 2012, dos projetos analisados, o maior montante de recursos

aplicados pela União até agora foi de R$464.000.000,00, destinados ao Projeto KCX

do Ministério  da Defesa,  que desenvolverá cargueiro tático militar  de 10t a 20t.  A

previsão é que o desembolso chegue a R$744.000.000,00 no exercício de 2012. E

não há dinheiro para a saúde, pois o investimento está em um cargueiro tático militar.

O que isso significa para o brasileiro, para esse que o senhor tem encontrado junto

com a Deputada Liza Prado nessa verdadeira corrente do bem que está fazendo em

Minas, percorrendo o Estado e colhendo assinaturas para termos mais recursos para

a  saúde?  Enquanto  isso,  Deputado  Carlos  Mosconi,  o  governo  federal  gasta

R$744.000.000,00  num  cargueiro  tático  militar.  O  programa  de  apoio  e
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desenvolvimento  da  educação  básica  que  pretende  contribuir  com instituições  de

ensino  que possuam atividades nas áreas de educação infantil  está esquecido.  A

saúde também está esquecida. O esgotamento sanitário em Municípios de até 50 mil

habitantes está completamente abandonado.

Deputado  Carlos  Mosconi,  V.  Exa.  é  um  herói,  porque  buscar  recursos  deste

governo federal, deste governo do PT é difícil, porque a sua prioridade é cargueiro

tático  militar.  O  senhor  tem  de  ser  um  homem de fé,  Deputado Carlos  Mosconi.

Devemos fazer justiça a V. Exa., pois lidera a cruzada em favor da saúde não apenas

em Minas Gerais,  mas implantou o SUS neste país, é autor da Emenda nº 29 e,

agora, faz essa cruzada em favor da saúde no nosso Estado, colhe assinaturas para

buscar mais recursos para a saúde. Mas será difícil V. Exa. amolecer o coração deste

governo petista, porque ele investe em cargueiro tático militar,  talvez sensibilizado

pela “cubanização”, por Hugo Chaves vestido de farda à frente de um exército de

Brancaleone.  Talvez  seja  isso  que  sensibiliza  o  governo  federal:  gastar

R$744.000.000,00 num cargueiro tático militar. É o fim da picada.

Com muito prazer, concedo aparte a esse bravo Deputado que nos conduz nessa

cruzada santa de busca por recursos para a saúde. V. Exa. tem a palavra.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Caro Deputado João Leite, cumprimento

V. Exa. e lhe agradeço, mas sou apenas um Deputado que trabalha. Gostaria até de

trabalhar como V. Exa., pois trabalha muito, é um exemplo de coerência, destemor,

presença,  assiduidade  e  sensibilidade  para  todos  nesta  Casa.  É  uma satisfação

termos V. Exa. como nosso companheiro.

Realmente,  luto pela saúde,  porque a vida e a política me levaram a isso.  Sou

médico e aprendi, no exercício da minha profissão, que a carência do povo na saúde

é muito grande. E agora tem-se acentuado. O Brasil cresceu, a economia evoluiu,

mas,  infelizmente,  esse setor  não.  Há certa incompreensão por  parte do governo

federal  nessa questão.  Lamento dizer isso, mas é a pura verdade. Como V.  Exa.

disse, não sei o que significa cargueiro tático móvel. Até gostaria de saber.

O Deputado João Leite* - Cargueiro tático militar.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Cargueiro tático militar. Não sei o que

significa, mas depois V. Exa. me explica. Deve ser uma coisa do outro mundo para
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custar essa fortuna.

Vou explicar a V. Exa. o que acontece na saúde e por que fazemos essa luta.

Primeiro, porque houve um tempo muito grande para regulamentar a Emenda nº 29.

Mais de 10 anos se passaram. Quando ela foi regulamentada, seria uma vitória, mas

acabou não sendo porque o que acontece com o governo federal? O governo federal

tinha de colocar 10% porque houve algumas mudanças na emenda nesse período.

Há um Senador, Tião Viana, do PT, que foi o grande batalhador pela causa dos 10%

da União. No passado, os 10% tinham outra nomenclatura. O Senador Tião Viana

resumiu tudo isso nos 10% da União. Veja, Deputado, o Senador é do PT, mas o

governo cortou esses 10% e disse: “Eu tenho dinheiro, sou dono do campo, sou dono

da bola, sou dono do uniforme e não vou colocar meus recursos nisso”.

O Deputado João Leite* - O Juiz é meu. Conversam com os Juízes antes do jogo.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Tudo é dele. O Juiz nem tanto, porque o

atual  Juiz,  o  Gilmar Mendes, disse que não aceita esse tipo de jogo que querem

fazer. O Juiz até recuou.

Mas, então, estamos querendo recompor esses 10%. Quando é para fazer corte, a

Oposição fala que o Estado cortou isso e aquilo. Não cortou nada. O Estado fez o

TAG, mas colocou mais R$400.000.000,00, dinheiro novo, na saúde. Fez o TAG na

educação  e  colocou  R$320.000.000,00,  dinheiro  novo,  na  educação.  E  o  que  o

governo federal fez? Aprovou a Lei Orçamentária no ano passado. E o que fez neste

ano?  Fez  um  corte  de  R$50.000.000.000,00.  Depois,  o  que  mais  cortaram?

R$5.500.000.000,00  na  saúde.  O  que  mais  cortaram?  R$2.000.000.000,00  na

educação. É o Orçamento do Estado de Minas Gerais.

No  caso  de  Minas  Gerais,  existe  uma discriminação  na  saúde.  Minas  é  o  18º

Estado da União a receber recurso fundo a fundo do governo federal. Queria saber

qual é o critério, porque recebemos menos do que Estados mais ricos e menos do

que Estados mais pobres. Ninguém nos explicou até hoje por que Minas Gerais é o

18º Estado a receber recursos fundo a fundo.

Estamos  fazendo  uma  luta  suprapartidária,  que  é  de  todos  nós,  para  levar  a

Brasília, como foi levada a Lei da Ficha Limpa, para que o Congresso aprove e o

governo  não  vete,  uma lei  que  vise  beneficiar  a  saúde  da  população  brasileira.
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Portanto, cumprimento V. Exa. por trazer informações tão preciosas. Obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Mosconi, que traz uma ilustração

real  do  que  estamos  vivendo.  O  governo  do  PT  iniciou  em  2003,  e  em  2004,

investiram R$1.337.000.000,00 na defesa, e R$1.216.000.000,00 na saúde. Em 2007,

investiu R$2.299.000.000,00 na defesa e R$1.300.000.000,00 na saúde. Em 2009,

investiu  R$4.600.000.000,00  -  quase  R$5.000.000.000,00  -  na  defesa  e  apenas

R$1.000.000.000,00 na saúde. Em 2010, investiu R$7.683.000.000,00 na defesa e

R$2.000.000.000,00 na saúde. Imaginem, quase R$8.000.000.000,00 na defesa, mas

R$2.000.000.000,00 na saúde. Em 2011, investiu R$7.144.000.000,00 na defesa e

R$2.000.000.000,00 na saúde. Qual é a prioridade do governo do PT? Armas? Sem

dúvida, isso é influência de Hugo Chávez e Fidel, eles querem desfilar de uniforme de

Coronel: Cel. Chávez. Queremos descobrir o que seria esse cargueiro tático militar.

Com muito prazer,  concedo aparte ao meu querido companheiro, Deputado Luiz

Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado João Leite, parabenizo-o pelo

tema abordado.  Estou  sensível  a  isso  e  lutando pela  coleta  das  assinaturas pró-

regulamentação da Emenda nº 29, com os 10% da União.

Nesta semana, tive uma triste notícia. Não sei se V. Exa. conhece bem, mas a BR-

367  corta  nosso  Vale  do  Jequitinhonha,  começando  em  Gouveia,  indo  até  Porto

Seguro.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Sim, passando também por Araçuaí e

Itaobim. Hoje, pela manhã, com muita luta, aprovamos investimentos do governo do

Estado para dar prosseguimento ao Proacesso, agora com o nome de Caminhos de

Minas, buscando a infraestrutura tão necessária para o crescimento do nosso Estado.

Há pouco mais de 25 dias, o governo federal, enfim, lançou o edital da BR-367.

Ele foi fruto de uma frente parlamentar, criada nesta Casa, sob minha coordenação,

com o apoio da Bancada do PT. Realizei uma reunião com o ex-Presidente Lula. Esse

edital já publicado foi cancelado no início desta semana, Deputado João Leite. Não

vemos seriedade no governo Dilma com Minas Gerais, principalmente com a região

do Vale  do  Jequitinhonha,  que represento  nesta  Casa.  Isso é  lamentável  porque,

durante a campanha da Dilma para Presidente, ela firmou compromisso com o povo
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da região. Aonde vamos chegar,  Deputado João Leite? Fica a reflexão a respeito

desse tema.

O Deputado João Leite* - V. Exa. ilustra bem o que estamos falando. Nosso Vale,

nosso Norte de Minas, o caminho para o porto está abandonado pelo governo federal,

como de resto Minas Gerais. A Presidente Dilma esteve aqui outro dia, mas se reuniu

apenas em Betim, do governo PT. O maior investimento da história de Betim foi feito

pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é a Avenida Sanitária e o Riacho

das Areias. É o maior investimento da história, num governo do PT. O Prefeito era

Jésus Lima. O Prefeito dizendo “fora FHC”, e Fernando Henrique investindo recursos

em Betim, que era governado pelo PT. Esse, sim, é um estadista.

Por  fim,  os  números  estão  aqui.  Queria  registrar  os  impressionantes

R$89.000.000,00 do governo federal para comprar flores. O governo federal gastou

R$89.000.000,00 com compra de flores, de arranjos e plantas ornamentais. Foram

comprados  crisântemos,  antúrios,  azaleias,  orquídeas  com  floração  nova.  É

importante chamar a atenção para isso. São todas decorativas, plantadas de forma

artística.  Foram  adquiridos  vasos  com rodinhas,  de  vidro,  cerâmica e,  em alguns

casos, cerâmica chinesa, vime ou madeira. Também foram compradas composições

de pequenas plantas ornamentais verdes, suculentas e outras, como samambaias,

cactos  sem  espinhos,  pimenteiras,  minibromélias,  que  correm  o  risco  de  causar

dengue.  A bromélia  tem possibilidade de juntar  água.  Gastaram  R$89.000.000,00

com flores.

Esse é o governo federal, o governo que virou as costas para Minas Gerais, mesmo

tendo recebido os votos dos mineiros. Estão aí as nossas expectativas. O metrô está

parado, da mesma forma que o Anel Rodoviário e a BR-381, no Norte. Agora o edital

da BR-367 foi rasgado. A Presidente Dilma, o PT rasgou o edital da BR-367, o que é

lamentável. O PT e a Presidente Dilma não gostam de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente (Deputada Liza Prado) - Esgotado o prazo destinado a esta parte,
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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 3.210 a 3.213/2012,

da Comissão de Segurança Pública, e 3.214 e 3.215/2012, da Comissão da Pessoa

com Deficiência. 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 7ª Reunião

Ordinária,  em  29/5/2012,  do  Requerimento  nº  3.146/2012,  do  Deputado  Neilando

Pimenta; de Meio Ambiente – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 29/5/2012, do

Requerimento  nº  3.075/2012,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  de  Esporte  –

aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  29/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.080/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 3.101/2012, do Deputado Alencar

da Silveira Jr.; de Saúde – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 30/5/2012, do

Projeto  de  Lei  nº  3.075/2012,  do  Deputado  Zé  Maia,  e  dos  Requerimentos  nºs

3.077/2012,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  3.092/2012,  da  Comissão  de  Segurança

Pública,  e 3.147/2012,  da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack;  de

Educação – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 30/5/2012, do Projeto de Lei nº

2.579/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 2.975, 3.048

e 3.049/2012,  do  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  2.997/2012,  do  Deputado Carlin

Moura, 3.029/2012, do Deputado Duilio de Castro, 3.037, 3.038, 3.055 a 3.057, 3.063

a  3.065/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  3.078  e  3.079/2012,  do

Deputado Marques Abreu,  e 3.081/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel;  e  de

Direitos  Humanos  –  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  30/5/2012,  dos

Requerimentos nºs 3.052, 3.060 e 3.062/2012, da Comissão de Participação Popular,
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e 3.082 e 3.083/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, a Sra. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Célio Moreira em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.184/2011  (Arquive-se  o

projeto.); e, nos termos do inciso VI do art. 232 c/c o art. 141 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita a inclusão em ordem do dia do

Projeto de Lei nº 58/2011.

Discussão e Votação de Pareceres

A Sra. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.060/2012, do

Governador do Estado, que altera a Lei  nº 19.969,  de 26/12/2011,  que autoriza o

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

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras  providências.  Em

discussão, o parecer. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Presidente Liza Prado. É um prazer tê-la

presidindo a reunião de hoje à tarde. V. Exa. é nossa Deputada guerreira do Triângulo

Mineiro, da nossa querida Uberlândia. Queria aproveitar o momento para mandar um

abraço aos nossos Deputados Federais petistas Gilmar Machado e Weliton Prado,

que estão em Brasília e que prestam um grande trabalho. Ofereço também o meu

cordial  abraço  ao  Deputado  Elismar  Prado  e  ao  Deputado  Luiz  Humberto,  de

Uberlândia, do nosso querido Triângulo Mineiro.

Deputada Liza Prado, pedi para fazer o encaminhamento desse projeto, relativo ao

empréstimo  do  BNDES.  Já  dissemos  isso  aqui,  mas  o  governo  do  Estado  não

conseguiu empréstimos de bancos internacionais. E não conseguiu porque a situação

de Minas é ruim. O governo do PSDB, com o choque de gestão e com a falácia do

déficit zero, quebrou Minas Gerais. Em outras palavras, Aécio quebrou Minas. Hoje

todos nós já temos essa notícia, que era escondida a sete chaves. Minas Gerais era

tida como o Estado onde tudo ia bem, o Estado das mil maravilhas, que Aécio havia

transformado numa ilha imune a qualquer tipo de crise. De repente, Deputado Elismar

Prado, Minas Gerais cai como um castelo de areia, e vamos descobrindo que não

houve investimento por parte do PSDB, que o PSDB quebrou o Brasil com Fernando
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Henrique, depois Minas Gerais ficou quebrada com Aécio Neves e agora com o Prof.

Anastasia.  E  eles  não  conseguem  recursos  internacionais  de  grande  monta.

Inicialmente  pediram  empréstimo  a  um  banco  no  Japão,  mas  disseram  que  o

“tsunami” os atrapalhou. Acho isso engraçado, mas acredite quem quiser. Há setores

da  mídia  que  acreditam  nisso  e  publicam:  “'tsunami'  atrapalhou  empréstimo  no

Japão”. Há pessoas que escrevem essa manchete no jornal, e ainda há Deputados

que repetem isso: “Foi o 'tsunami' no Japão que atrapalhou o empréstimo”. Só se for

o “tsunami” das contas do Estado, que estão arrebentadas com o vendaval que se fez

com o choque de gestão e com a falácia do déficit zero. Vejam bem, a quem o Estado

de Minas Gerais vai recorrer para pedir o empréstimo? À União, à mãe Dilma. É óbvio

que recorrerão a ela, que dizem que não investe aqui. Hoje li sobre o investimento da

Dilma e, quando leio, vou comprovando tudo. Entretanto, parece que alguns ouvidos

se fecham sem querer escutar. Até 2010, Deputado Elismar Prado, só o investimento

no PAC do Presidente Lula foi R$48.500.000.000,00 e, após 2010, foi projetado um

investimento  de  R$21.500.000.000,00.  Então,  serão  R$70.000.000.000,00  de

investimentos, dos quais R$48.500.000.000,00 já foram aplicados em infraestrutura.

Citei  aqui  o  valor  de  R$1.200.000.000,00  que  foi  destinado  ao  Pronaf.  Enfim,  o

governo de Minas Gerais recebe investimento para o nosso Estado da Presidenta

Dilma,  que, pelo fato de ser mineira e atleticana, tem um carinho especial  com a

nossa Minas Gerais. No entanto, o carinho que ela nos dispensa não é recíproco por

parte  dos  setores  essenciais  do  governo  do  Estado.  Então,  o  Estado  faz  um

empréstimo - é por isso que nos colocamos contrários a isso - e não aplica sequer o

mínimo constitucional em saúde e educação. Era o que eu tentava dizer ao Mosconi,

embora  tenhamos  um  diferença  de  interpretação.  O  Estado  não  investe  os  12%

destinados à saúde desde 2003, Deputado Mosconi. Isso acumulou uma perda em

torno de R$7.000.000.000,00,  sem  se considerar  a  inflação.  Por  isso,  o  Senador

Aécio Neves  virou  réu no processo da Dra.  Josely,  do Ministério  Público,  onde é

cobrada uma dívida  de  R$4.300.000.000,00 da área da saúde.  O TAG, da  forma

como foi assinado, desrespeitando os 12%, tirará da saúde este ano a quantia de

R$700.000.000,00.  Então,  não  é  verdade  que  investimos  mais  agora  na  saúde.

Estamos  investindo  é  menos,  porque  o  parâmetro  que  devemos  seguir  é  a
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Constituição,  e  não,  aquilo  que o  governo do Estado pensou um dia  em investir.

Deputada Liza Prado, o raciocínio não pode ser aquele que o PSDB faz em relação

ao investimento na saúde. O parâmetro é a Constituição Federal,  que estabelece

12%. Se não são investidos 12%, não estão cumprindo a Constituição. Agora, em

Minas, haverá uma perda de R$700.000.000,00 somente na saúde.

Meu prazo terminou, mas ainda farei o encaminhamento. Continuarei falando sobre

a  educação  e  mostrarei  aos  Deputados  que,  de  2003  a  2010,  foram  aplicados

R$15.000.000.000,00  a  menos  na  saúde  e  na  educação,  desconsiderando  o

processo de inflação. Prosseguirei depois,  quando tiver a oportunidade de fazer o

encaminhamento de votação do projeto.

A Sra. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, talvez eu não tenha sido tão veloz

quanto a leitura de V. Exa., mas pedi para encaminhar a votação do projeto. Aliás, eu

havia dito durante a discussão que iria encaminhar, porque não consegui terminar o

meu raciocínio.

Não consegui ser tão claro quanto necessário no que se refere aos recursos da

saúde pública. É preciso fazer esse debate de forma mais clara com o telespectador.

O governo está pedindo dinheiro emprestado. Isso significa que, no futuro, pagará

mais juros. Mas o que já paga hoje o impede de cumprir a lei. Qual lei? A Constituição

Federal. Ele fez um TAG para não cumpri-la. O que determina esse termo? Em vez

de investir 12% na saúde, investirá 9,6%, sendo que a média é 8%. Isso gerou uma

defasagem de aproximadamente  R$7.000.000.000,00 na saúde pública  em Minas

Gerais, no governo do PSDB, de 2003 a 2010.

Nesse caso, os Deputados da área da saúde ligados ao PSDB e ao governo de

Minas não reclamam. É como se esse dinheiro não fosse necessário aos hospitais. O

curioso é que só faz falta nos hospitais o dinheiro federal. Já o dinheiro estadual, não.

Quanto a esse, ninguém fala nada. Passa-se por cima, assina-se TAG, e assim vai.

Sabemos que foi um prejuízo de R$7.000.000.000,00. Com o TAG, teremos mais

R$700.000.000,00 de prejuízo apenas neste ano. Qual  é o truque que o governo

sempre fez? Digo isso porque se trata de um truque orçamentário, mas de maneira
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alguma estou chamando o Governador de mágico. Falo de truque orçamentário. Qual

é  o  truque  que  a  Fazenda  faz  nessa  questão  orçamentária?  Consideram  que  o

recurso da Copasa é recurso próprio do orçamento do Estado, mas a Copasa é uma

empresa  e,  por  isso,  não  pode  colocar  seu  recurso  como  se  fosse  recurso

orçamentário.

Ora,  Deputadas e Deputados,  com esse truque e  não havendo investimento,  o

recurso da educação em vez de ser 12% é, em média, 8%; e agora faz-se um acordo

de 9,6%. Aí o Deputado governista e o próprio Tribunal de Contas dizem o seguinte:

“Mas o recurso era 8% e agora será 9%. Então estamos colocando recurso novo.” O

raciocínio,  Deputado  Elismar  Prado,  passa  a  ser  o  erro  dos  8% e  não  os  12%.

Entendeu o truque? Veja bem, como sempre, a média foi 8%, e agora pagarão 9%,

Deputado Sávio Souza Cruz.  Alegam que agora estão colocando dinheiro a mais.

Não é bem assim. Eles estão deixando de colocar menos que a obrigação, que são

os  12%.  Em  outras  palavras,  o  que  vale?  A Constituição  Federal  ou  a  vontade

imperial do PSDB e do Senador Aécio Neves? Essa é a questão a ser exposta aqui.

Esse  truque  existe  na  saúde,  mas  os  Deputados  ligados  à  saúde  aqui  não

reclamam, não dizem nada. Como já disse, só faz falta o recurso do governo federal.

Já o recurso do Estado pode ser usado sei lá onde, talvez para fazer “Brasilinha”.

Esse  recurso  é  para  fazer  farra,  as  farras  eleitorais.  Para  isso  serve.  Agora,  na

educação, o truque se faz com os aposentados e pensionistas. Coisa que nenhum

Prefeito  pode fazer  e  que jamais  foi  feito  em outro Estado.  No entanto,  aqui,  os

aposentados  e  pensionistas  passam  a  fazer  parte  do  custeio  da  educação,  do

desenvolvimento da educação. Em lugar algum do Brasil isso pode acontecer - e nem

acontece. Em nenhum lugar a Prefeitura pode fazer isso. Isso também acarretou um

prejuízo de cerca de R$7.000.000.000,00 para a educação, de 2003 a 2010. E, este

ano, serão mais R$700.000.000,00.

Sendo assim, educação e saúde deixarão de ter R$1.400.000.000,00 este ano. É

isso que, infelizmente, está acontecendo em Minas Gerais.  Essa situação tende a

piorar, porque, quando chegarmos a 2015, esses bilhões que foram aprovados pela

base do governo como empréstimo no final do ano passado e mais uns bilhões este

ano -  que somam R$7.000.000.000,00 -,  passarão a contar  juros  exatamente em
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2015,  no  próximo  governo,  que  terá  ainda  mais  dificuldade  para  cumprir  a

Constituição Federal no tocante à educação e à saúde. O que fará se for um governo

do PSDB? Outro  TAG para fazer  com que a educação e a saúde tenha prejuízo

novamente? Ora,  não posso votar  em um projeto desse,  sabendo que o governo

deixará exatamente os dois setores fundamentais - educação e saúde pública -  à

mercê de interesses que não sejam os do povo mineiro mais sofrido e mais pobre.

Portanto, Deputada Liza Prado, é por isso que fiz um encaminhamento contrário.

Acho  que,  neste  caso  da  Redação  Final,  podemos  apurar  os  argumentos  e

demonstrar  ao  povo  de  Minas  Gerais  que  o  governo  está  novamente  fazendo  a

mesma opção  pelo  prejuízo  da  educação  e  da  saúde  pública  em  nosso Estado.

Encaminhei  pela  reprovação  do  projeto  de  lei  com  esses  argumentos  que  aqui

busquei rapidamente expor.  Apenas gostaria de acrescentar um último argumento.

Sabem a quem o recurso desse empréstimo será solicitado? Ao governo federal,

aquele que, segundo o PSDB, não faz investimento em Minas. Já mostrei que são

R$70.000.000.000,00 só do PAC. Esse governo, que é o governo que atende Minas

Gerais, que salva Minas Gerais, que faz o Brasil crescer, é exatamente o governo que

os Deputados do PSDB e da base do governo Anastasia menosprezam e desprezam.

Isso, no mínimo, é uma injustiça com a Presidenta Dilma. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sra. Presidente, Srs. Deputados, estamos agora

no processo de votação da redação final do Projeto nº 3.060, que foi lamentavelmente

aprovado por esta Casa em turno único, já que foi pedida urgência em sua tramitação

por parte do Governador do Estado. Trata-se de uma autorização legislativa requerida

a  esta  Casa  pelo  Governador  para  contrair,  só  nesse  projeto  cuja  redação  final

começa  a  ser  votada,  cerca  de  R$2.500.000.000,00,  dos  quais  nenhum  centavo

sequer será pago durante este governo. O governo que endivida Minas não se dispõe

a pagar a dívida que contrai. E não por outra razão solicita, no pedido de empréstimo,

uma carência até o final deste governo. Programa, em outras palavras, o início do

pagamento  para  o  sucessor.  Este,  sim,  precisará  dar  conta  de  fazer  frente  aos

empréstimos  ora  contraídos.  Já  se  inteiram  R$14.000.000.000,00  de  autorização

legislativa concedida por esta Casa desde 2003, início do primeiro governo Aécio
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Neves,  para  novas  dívidas  contraídas  por  Minas,  que  é  hoje  o  Estado  mais

endividado do Brasil. A relação dívida-PIB de Minas Gerais é a mais dramática entre

todos os Estados da Federação.

Queria lembrar que surgiu, nesta reunião de hoje, uma discussão curiosa que diz

respeito à situação da saúde em nosso país. Sempre numa lógica maniqueísta, o

governo, para justificar o que deixa de fazer, quer atribuir a responsabilidade, a culpa

a terceiros. Agora Minas Gerais se mobiliza, liderada também por esta Assembleia,

numa  grande  campanha  popular  para  coletar  assinaturas  para  instituir  na

Constituição Federal o mínimo de investimento em saúde na faixa de 10%, ao que

somos  favoráveis.  Mas  a  Minas  Gerais  que  se  mobiliza  toda  para  criar  um

mandamento constitucional  de mínimo de investimento  na  saúde é a mesma que

assiste  calada,  sem  mover  uma  palha,  ao  sistemático,  permanente,  contínuo

descumprimento de um dispositivo constitucional nessa mesma direção que já existe

desde  2000  e  que  impõe  aos  Estados  investimento  mínimo  de  12%  em  saúde.

Chegamos a esta situação esquizofrênica:  o Estado luta para criar  um dispositivo

constitucional, mas faz vistas grossas ao descumprimento de um dispositivo que já

existe. Não se cumpre o mínimo em Minas Gerais e, para não dizê-lo, faz-se uma

grande campanha para criar  essa obrigação para outrem, para o governo federal.

Não se informa aos mineiros - e aproveitamos esta tribuna para fazê-lo - que desde

2003,  solenemente,  o  governo  do  PSDB  não  cumpre  o  mínimo  constitucional

estabelecido  para  investimento  em  saúde  em  Minas  Gerais.  Agora,  além  de

descumprir, não quer pagar o preço pelo descumprimento da lei e quer celebrar um

TAG com o “tribunal do faz de contas”, como se o Tribunal fosse hábil e competente

para  suspender  a  vigência  da  Constituição  em  Minas  Gerais,  até  que  S.  Exa.  o

Governador  Antonio  Augusto  Anastasia  termine  o  seu  mandato,  dê  lugar  ao  seu

sucessor, quando, nos termos do TAG, a Constituição de Minas voltará a entrar em

vigor. Ora, que autoridade tem um Estado que se mobiliza numa grande campanha

contra a dívida, mas continua se endividando, dia após dia, todo dia um novo projeto,

R$14.000.000.000,00? Que autoridade tem esse Estado para cobrar um dispositivo

constitucional do governo federal se ele descumpre o dispositivo constitucional que

lhe é imposto no mínimo de investimento de 12% em saúde?
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É essa a situação que vivemos em Minas Gerais. Não se cumpre o investimento em

saúde, em educação, não há o mínimo de responsabilidade na área de segurança e

se quer  imputar  a  terceiros  a  responsabilidade do fracasso gerencial  em que  se

transformou o governo do PSDB em Minas Gerais, por ter renunciado a ter um projeto

de governo e ter como seu foco apenas um projeto eleitoral do Senador.

Termino  o  meu  encaminhamento  votando,  coerentemente  como  votei  no  turno

único, contrariamente à aprovação da redação desse projeto que endividará em mais

R$2.500.000.000,00 o já endividado, o já quebrado, o já combalido Estado de Minas

Gerais, que foi dilapidado pela obsessão eleitoral do Senador Aécio Neves.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Presidenta Deputada Liza Prado. Gostaria,

na mesma direção do Líder Deputado Rogério Correia e do Deputado Sávio Souza

Cruz, encaminhar contrariamente também, entendendo que é prejudicial ao Estado

toda essa falácia que escutamos aqui. O choque de gestão e o tão propagandeado

déficit zero foram uma falácia. Se a dívida do Estado triplicou nesse período, então

não há que se falar em choque de gestão e em déficit zero. O Estado não assume a

sua  responsabilidade,  o  seu  papel,  a  sua  obrigação,  que  é  cuidar  das  políticas

públicas de desenvolvimento para Minas, e transfere tudo para o governo federal.

O governo do Estado não paga o piso salarial nacional da educação, que é uma lei

federal  pela  qual  lutamos  tanto.  Votamos  contrariamente  ao  projeto  que impôs  a

política remuneratória do subsídio, que congelou, tirou direitos dos trabalhadores da

educação. Se ele não paga, põe a culpa no governo federal. Não cuida da segurança

pública e também transfere a sua responsabilidade para o governo federal. Minas já

cortou 20%, inclusive, do orçamento da segurança pública. Se não tem saúde, vai na

mesma direção. Além disso, a planilha do orçamento da saúde é manipulada, sim. Os

12% não são aplicados. Não se podem incluir investimentos na área de saneamento

básico, por exemplo, nessa planilha. Ora, todos sabemos que toda política voltada à

melhora  da  qualidade  de  vida,  seja  no  esporte,  seja  em  moradia,  seja  em

infraestrutura, seja em qualquer área, vai impactar, é claro, na melhora da qualidade

de vida do cidadão e na melhora da sua saúde, mas isso não é investimento direto
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em saúde, não é aplicação direta.

Então, a planilha é, sim, manipulada. Queremos 12% na saúde. Concordamos com

todo o movimento, com toda a discussão do pacto federativo, para que haja mais

transferências do governo federal, mas nunca houve tantas transferências quanto no

governo do Presidente Lula e agora no da Presidenta Dilma para Minas Gerais. Minas

recebe,  só  no  Triângulo  Mineiro,  de  recursos  do  PAC,  R$1.600.000.000,00.  Há

expansão universitária e de cursos profissionalizantes. Aliás, em relação às escolas

técnicas, em 1993 houve um decreto do Presidente Fernando Henrique Cardoso que

acabou com o ensino técnico no Brasil.  Foi necessário um operário,  o Presidente

Lula, chegar à Presidência para revogar esse decreto e novamente o Brasil passar a

investir na expansão do ensino profissional. De lá para cá, são centenas de escolas e

cursos.  Temos  o  Pronatec,  que  está  beneficiando  muitos  Estados,  milhares  de

estudantes, Minas Gerais sobretudo.

Portanto encaminho contrariamente ao projeto. É um abuso. Somos contrários a

isso.

Não teremos tempo de nos aprofundar,  mas queria lembrar  uma questão muito

grave  que  diz  respeito  às  contratações  dos  escritórios  por  parte  da  Cemig.

Combatemos todo esse processo que, no nosso entendimento, apresentou indícios

de irregularidades, que, ao final, foram sanadas, e os escritórios serão contratados,

mas não para proteger os consumidores que têm ações contra a Cemig.

São  mais  de  30  mil  ações  ajuizadas  por  pessoas  que  perderam  mercadorias,

pequenos produtores que perderam sua produção no campo, comerciantes e outras

pessoas que tiveram prejuízos com os constantes apagões que ocorrem por causa da

precariedade do sistema de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. Ou seja, são

ações contra a Cemig para que ela melhore a qualidade do seu serviço, mas esses

escritórios simplesmente vão ganhar um bônus, um prêmio, para atuar nessas ações

reduzindo o  valor  das  indenizações devidas  aos  consumidores,  aos  contribuintes.

Isso é um absurdo, notadamente se pensarmos no que o governo paga para a Cemig

a título de juros e que não se compara com o que prevê a política nacional de juros. É

um verdadeiro abuso contra o consumidor.

Precisamos sanar essas questões para que o nosso Estado tenha condições de
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investir em políticas públicas. Aliás, os Deputados Weliton Prado e Gilmar Machado

participaram de uma audiência pública com o Governador Anastasia, em Brasília, na

busca de soluções para a renegociação da dívida. A propósito, é bom lembrar que

essa dívida foi  fruto da pior  negociação de toda a história  de  Minas.  À época,  o

Presidente da Câmara dos Deputados era Aécio Neves; o Presidente da República,

Fernando Henrique Cardoso; e o Governador de Minas, Eduardo Azeredo. Portanto

as coisas estavam nas mãos do PSDB quando essa dívida foi contraída. Essa é sua

origem; ou seja, não venham fazer essa discussão política, porque sabemos muito

bem onde nasceu essa dívida, que até hoje o povo de Minas Gerais está pagando,

sendo penalizado por esse processo. Foi uma calamidade que aconteceu naquela

época, e isso precisa ser dito para que a verdade seja resgatada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente -  Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.060/2012. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.061/2012,  do  Governador  do

Estado, que altera a Lei nº 19.960, de 23/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -

e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputada Liza Prado. Segundo o governo,

esse empréstimo com o BID justifica-se principalmente pelas questões de segurança

pública. Em primeiro lugar, não é um empréstimo dessa monta que vai resolver o

problema da segurança pública neste Estado. A segurança pública vai mal em Minas,

que ostenta agora o recorde negativo da quantidade de homicídios, especialmente

entre jovens. Já perdemos do Rio e de São Paulo. Do ponto de vista percentual, o

crescimento do número de homicídios em Minas está maior que o de São Paulo e o

do Rio de Janeiro, onde, aliás, esses números têm decrescido.

Os mais desavisados poderiam argumentar que, portanto, seria bom pegar mais

dinheiro emprestado para investir na segurança pública. Claro que não! Como eu já

disse, esse dinheiro emprestado fará falta à saúde e à educação pública, porque os
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juros a serem pagos por esse empréstimo serão tirados exatamente dessas rubricas.

Aliás, é assim que o governo do Estado tem agido em relação a essas duas questões

essenciais  para  o  povo.  No  caso  da  educação,  se  não  tivermos  acesso  a  uma

educação de qualidade,  como todos dizem durante as  campanhas eleitorais,  será

grande o prejuízo para a segurança pública. Então deixar de investir na educação

para pagar juros de dívida nunca é a solução.

Mas  também  quero  abordar  o  assunto  de  um  outro  ângulo.  Esse  dinheiro  é

solicitado ao Banco Interamericano - BID. Isso me lembra, Deputada Liza Prado, os

tempos  de  FHC e  o  FMI.  Àquela  época,  o  Brasil,  por  seu  Presidente,  Fernando

Henrique Cardoso - que fez tantas dívidas externas -, sempre agia com esse e outros

bancos orientado e tutelado pelo Fundo Monetário Internacional.

Então  o  Brasil  foi,  naquele  período,  endividando-se.  Buscava  recursos

internacionais para fazer algum tipo de obra faraônica. Não se fazia o País ter um

plano de desenvolvimento real do Estado brasileiro, e,  endividado, o Brasil  vendia

suas empresas estatais. Foi a década perdida do neoliberalismo, do ex-Presidente

Fernando Henrique Cardoso e sua aliança, especialmente entre o PSDB e o DEM,

que levaram o Brasil. Portanto é uma experiência negativa. Aprofundou-se a miséria

do País, que foi sendo vendido.

Essa experiência negativa tem uma semelhança muito grande com o que faz hoje o

governo  do  PSDB  em  Minas  Gerais,  nesses  anos  de  Aécio  Neves  e  Antonio

Anastasia.  Também  agora,  um  pressuposto  principal  é  o  de  fazer  empréstimo,

endividar, e, a partir da dívida, tentar vender ações da Cemig, da Copasa. O problema

é que não há mais, em Minas Gerais, o que vender; nem os tempos são mais os de

privatizações. Então não resta alternativa ao governo senão continuar se endividando

nesse tipo de projeto político. O problema é que, para pagar esse endividamento, há

que se fazer corte, e aí entra o malfadado Choque de Gestão. Corte na educação,

corte na saúde, essa é a predileção do governo. Por isso a dívida com educação e

saúde,  no  governo do PSDB,  alcançou até 2010,  como já disse repetidas vezes,

R$15.000.000.000,00,  desconsiderando-se  o  processo  inflacionário.  E  teremos,

Deputadas e Deputados, senhoras e senhores, uma dívida a se prolongar ainda mais

com o setor social de educação e saúde, este ano, de R$1.400.000.000,00. Então
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esses empréstimos servirão para que o governo continue a sua opção de tratar a

educação e a saúde não como prioridade, mas ao contrário, nem sequer respeitando

aquilo que os constituintes, em 1988, colocaram como taxativamente obrigatório, a

questão do mínimo percentual a ser gasto.

Nesse sentido, não posso deixar de, mais uma vez, pedir  a votação contrária  a

esses empréstimos, porque eles são lesivos ao sistema educacional e ao sistema de

saúde pública em Minas Gerais. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.061/2012. À sanção.

Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.062/2012,  do  Governador  do

Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  a

Corporação Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências. Em discussão, o

parecer. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sra. Presidente, pedi para discutir, mas solicito a V.

Exa. fazer o encaminhamento depois, porque sei que o tempo é curto e já posso me

inscrever  para o encaminhamento do  projeto.  Quero fazer  a discussão do projeto

agora para contrapor algumas questões que ainda considero estarem dúbias e, no

meu entender, precisam de esclarecimentos.

Trata-se da relação do governo federal com Minas Gerais. O que tem isso a ver

com o empréstimo? Muito, porque não seria necessário - se a opção do governo, em

Minas,  fosse  de  parceria  com  o  governo  federal  -,  a  cada  ano,  pedir  dinheiro

emprestado. Isso tem uma lógica política, que o Deputado Sávio Souza Cruz vem

denunciando aqui há muito tempo. É a lógica de tratar o governo de Minas como

trampolim e como aparelho para a campanha presidencial do Senador Aécio Neves.

Portanto é necessário que haja uma beligerância entre o governo de Minas e o

governo federal, a fim de tentar mostrar, utilizando-se, evidentemente, do silêncio de

grande  parte  da  imprensa,  que  Minas  Gerais  não  tem  investimentos  do  governo

federal.  Ao  dizer  isso,  procura-se  atacar  o  governo  federal  e  dizer  que  a  única

salvação que se tem é Aécio Neves. Esse é o plano mirabolante.
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É claro que isso não dá certo, porque parte da tese do “quanto pior melhor”; ou

seja, o governo de Minas quer alardear, e a campanha “aecista” seria isso - “quanto

pior melhor”. E havendo uma crise, um problema geral, apareceria um salvador. Isso

nunca deu muito certo. As vezes em que deu certo, como na época de Collor  de

Mello, levou ao “impeachment”, porque salvador da pátria é algo difícil de acontecer

se não houver de fato um projeto político. Não existe salvador da pátria, existe um

projeto político-econômico-social a ser encaminhado, com partidos políticos. Portanto

essa tese de dizer que não há investimentos em Minas Gerais por parte do governo

federal é também uma falácia. Alguns setores da mídia mineira compram essa ideia,

ou vendem essa ideia, depende do ângulo em que fizermos a análise. Ou compram

ou vendem a ideia.  A maioria  vende a ideia de que aqui  não há investimento.  O

governo do Estado precisa dessa beligerância como instrumento político para tentar

alçar  uma  candidatura  que  seria  até  legítima  -  ou  é  legítima  do  ponto  de  vista

partidário -; mas não é legítima a utilização do governo do Estado enquanto aparato,

enquanto instrumento, para objetivar isso.

Esses dados, alguns - conforme já levantei aqui - jogam por água abaixo; e também

essa  tese,  colocam-na  subjugada,  não  lhe  dão  guarida  existencial,  não  lhe  dão

credibilidade.  Basta  um  olhar  um  pouco  atento  para  empreendimentos

exclusivamente  feitos  em  Minas  Gerais.  Atenho-me,  por  exemplo,  aos

empreendimentos  exclusivos  para  Minas  Gerais  em  infraestrutura  logística,  que,

Deputados  e  Deputadas,  telespectadores  que  me  acompanham,  são

fundamentalmente, neste caso, rodovias. O governo federal fez um investimento de

R$4.719.000.000,00, antes de 2010, em obras rodoviárias, que já estão concluídas.

Isso inclui também obras no Aeroporto de Confins.

Por exemplo, na rodovia 040, foram feitos viadutos e pavimentação. O Deputado

Bosco reclama que  a  estrada  até  Araxá  está  perigosa  agora  porque,  muito  bem

asfaltada,  foi  toda reformada,  e  se  anda  bem  na  estrada,  mas há o  excesso de

velocidade.  Nesse  caso  há  que  se  consertarem  também  os  problemas  de

imprudência,  de  alcoolismo.  Isso  tudo  dá  prejuízo.  Essas  estradas  tiveram

investimentos na ordem de R$4.719.000.000,00 até 2010. A rodovia 146, a rodovia

251, a rodovia 364, no Triângulo, em Campina Verde; a rodovia 365-050, o Anel de
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Uberlândia - só ali foram R$7.500.000,00 -, a duplicação da 050, a duplicação da 262,

a duplicação da 040 no trevo de Curvelo, a duplicação da 040 no trecho posterior a

Curvelo, a duplicação da 040 no subtrecho de Uberaba e a adequação da rodovia

135,  daqui  a Montes Claros,  que aliás  virou um tapete, e na época do Fernando

Henrique  era  apenas  buraco;  e  a  construção  de  rodovias,  como  a  135,  na

pavimentação para Itacarambi, na divisa da Bahia, conquista pela qual o Deputado

Paulo Guedes fez muito esforço. Esses são alguns trechos de rodovias que consegui

citar nesse tempo.

Termino o meu encaminhamento desse projeto mostrando que não há necessidade,

portanto,  a  cada  ano,  Deputados  e  Deputadas,  do  governo  pensar  apenas  em

empréstimo, e fazer  com que o Estado fique encalacrado,  quebrado.  Como diz o

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  Aécio  quebrou  Minas,  e  continua  pegando  dinheiro

emprestado para quebrar Minas mais ainda. Estou querendo mostrar que há outra

alternativa. A boa convivência e o diálogo com o governo federal são caminhos muito

melhores do que os apontados até agora pelo governo de Minas, de quebradeira, que

depois  trarão prejuízo,  como eu já disse,  na saúde e na educação.  Então queria

encaminhar contrariamente.

A Sra. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Quero apenas terminar minha fala mostrando esses

dados do governo federal, até para que as pessoas saibam desse investimento. Citei

diversas rodovias, mas ainda havia outras importantes em fase de estudos e projetos,

como a duplicação do trecho de Ravena a Betim, o trecho de Valadares, da Rodovia

381, cuja duplicação já estamos fazendo, assim como vários outros trechos.

Há também  projetos  fundamentais  no  PAC para  a  Rodovia  381 e  para  o  Anel

Rodoviário. Setores da Assembleia Legislativa só enxergam o Anel Rodoviário e a

Rodovia 381 como rodovias  que existem em Minas Gerais  e  talvez por  isso não

saibam dos benefícios. Minas Gerais felizmente está com uma malha rodoviária...

Retirando alguns aspectos da Rodovia 381, da BR-040 e do próprio Anel Rodoviário,

em que há necessidade de obras... É verdade que o DNIT está muito moroso. Isso

precisa  ser  dito,  mas há,  evidentemente,  investimentos.  Ou aceitamos  isso como
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realidade  ou propalaremos  inverdades  sobre  os  investimentos  que  são  feitos  em

Minas.

Fiz questão de levantar alguns outros investimentos, além dos rodoviários, como a

expansão da Rede Federal de Ensino Superior. Ainda há problemas, pois professores

estão em greve; a questão salarial não foi resolvida. Para se ter uma ideia, em Minas

Gerais,  foram criadas 15 universidades,  entre novas ampliações,  pelo governo do

Presidente Lula contra zero do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Além disso,

até 2010 foram beneficiados 94.286 estudantes com bolsas do ProUni, que é um dos

melhores programas de divisão de renda, já que põe negros, pobres e alunos de

escola pública nas universidades. Esse é um programa fantástico. Em Minas Gerais,

quase 100 mil estudantes já adquiriram a bolsa.

O Pronaf é um projeto que ajudei a construir aqui no Ministério do Desenvolvimento

Agrário. Na safra do ano passado, obtivemos R$1.200.000.000,00 para os pequenos

produtores, agricultores familiares e assentados de reforma agrária.  Eles foram ao

banco e tiveram o acesso aos recursos - aliás, com juros completamente subsidiados

e  negativos.  Neste  ano,  a  expectativa  é  que  Minas  Gerais  receba

R$1.500.000.000,00, apesar de não haver ajuda técnica do governo do Estado para

fazer com que o Pronaf  tenha uma assessoria melhor que a que tem atualmente.

Temos quase R$1.100.000.000,00 no Bolsa Família,  que também é para os  mais

pobres  em  Minas  Gerais.  Tudo  são  investimentos  do  governo  federal  em  Minas.

Então, dizer que eles não existem não condiz com a verdade.

Queria  também  falar  sobre  os  investimentos  mais  pesados  em  infraestrutura

energética e combustíveis renováveis. Nesse caso, o recurso foi bastante expressivo

para Minas Gerais. Talvez este seja o Estado que recebeu mais recursos. Até 2010, o

montante  ultrapassou  a  ordem  de  R$46.000.000.000,00.  Aliás,  a  projeção  é  de

R$70.000.000.000,00. Então, são recursos que o governo federal tem destinado a

Minas Gerais. Esse caminho que o Brasil escolheu para crescer é mais salutar do que

aquele antigo, qual seja o de fazer as dívidas junto ao FMI com juros exorbitantes e

ficar  devendo  ao  chamado  Consenso  de  Washington.  Deputados,  Deputadas  e

telespectadores, o fundamento agora é outro, ou seja, de desenvolvimento do Brasil

com divisão de renda, propiciando ao nosso país um crescimento sustentável.
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Finalizo minha fala lamentando, mais uma vez, o fato de Minas Gerais ter recebido

hoje outro título de recorde negativo, referente ao desmatamento da mata atlântica.

Aliás, 50% da mata atlântica desmatada no Brasil ficam em Minas Gerais. Este é o

terceiro ano consecutivo em que o nosso Estado emplaca esse recorde negativo na

área  ambiental.  Tenho  um  projeto  de  lei  sobre  questões  ambientais  do  cerrado.

Depois, queria discuti-lo até para que o desmatamento e a devastação do cerrado

não tenham a mesma velocidade que está tendo a devastação da mata atlântica.

Então, esses são os motivos que, mais uma vez, queria citar de maneira coerente.

Não  é  preciso  que  o  governo  se  endivide,  que  deixe  de  aplicar  recursos  na

educação  e  na  saúde,  Deputado  Adalclever,  que  deixe  uma  professora  sem

merendar,  que  deixe  uma  professora  em  salas  multisseriadas,  que  deixe  uma

professora sem substituto, que deixe uma professora abandonada. Então, neste caso,

Deputada Liza Prado, faço esse encaminhamento de votação, para demonstrar que

existe outra opção para não deixar a saúde pública prejudicada, sem novos hospitais,

sem rede de saúde e,  fundamentalmente,  com os  Prefeitos  agoniados.  Visite  um

Prefeito  e verá que ele reclama.  O Deputado Adalclever  fará encaminhamento do

projeto.  Gostaria,  Deputado  Adalclever,  que  V.  Exa.  abordasse  em  seu

encaminhamento o fato de que os Prefeitos estão apavorados, porque têm de investir

na educação e na saúde o que o governo do Estado não investe. Quando pegam

mais  dinheiro  emprestado,  mais  juros  terão  de  ser  pagos  e  menos  dinheiro  será

aplicado na educação e na saúde. Então,  esse empréstimo vai  afetar também os

Prefeitos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o  Deputado Adalclever Lopes.

O  Deputado  Adalclever  Lopes*  -  Com  esse  projeto  do  empréstimo,  deveriam

aproveitar o fato de que o governo agora está com muito dinheiro, pois pegou muito

dinheiro emprestado, e ter dó das professoras, deixá-las merendar nas salas de aula

e melhorar a segurança pública.

A segurança pública na Savassi, Deputado João Leite, está um absurdo. Moro na

Savassi  e  lá  as  pessoas  estão  com  medo de  sair  de  casa,  porque  a  segurança

pública acabou. Então deveriam aproveitar o empréstimo para regularizar também a

situação  das  professoras.  Deixem  a  professora  merendar,  coitadas,  para  não
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precisarmos fazer a campanha Alimente seu Mestre. Então, com o Deputado Rogério

Correia, gostaria de fazer o mesmo encaminhamento. Já que as nossas próximas

gerações vão ficar endividadas, deveriam aproveitar e melhorar também a segurança

pública  e  a educação,  deixando as coitadas das  professoras  se  alimentarem nas

salas de aula. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

A Sra. Presidente - Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.062/2012. À sanção.

Votação de Requerimentos

A Sra. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular em que

solicita  à  Coordenação  Regional  da  Funai  de  Governador  Valadares  informações

sobre  a  elaboração  de  estudo  antropológico  da  comunidade  indígena  krenak,  no

Município de Resplendor. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular  em  que  solicita  à  Funai

informações sobre as  atividades dessa Fundação relacionadas à manutenção das

manifestações culturais dos povos indígenas, notadamente os de Minas Gerais. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita ao Ministério

da  Cultura  informações  sobre  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Ministério

relacionadas  à  manutenção  das  manifestações  culturais  do  povos  indígenas,

notadamente os de Minas Gerais. 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 à OAB-MG de

Belo Horizonte e à OAB-MG de Mariana informações sobre os trâmites processuais

do Processo Disciplinar nº 5.441/2008, em que figura como representante o Sr. Carlos

Henrique Pereira, que tem como advogado Cristiano Henrique de Oliveira, conforme

justificação anexa a este requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
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os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária em que solicita ao Sr. Wesley

Batista, Presidente do Grupo JBS Friboi, providências no sentido de promover um

estudo de viabilidade de sua expansão para as atividades de suinocultura e avicultura

no  Município  de  Ituiutaba.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao DNIT informações

referentes à revitalização do Anel Rodoviário,  especificamente sobre se consta no

projeto a alça para ligação entre o Anel Rodoviário e a Rodovia MG-5. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita à Presidência da MRS

Logística S.A. providências para que elabore projetos e os execute em parceria com a

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com o objetivo de alcançar o gabarito de 6

metros e alargar o pontilhão localizado na Rua Hum, na confluência com a Rua Flor

de Pitangueira, no Bairro Independência, na região do Barreiro; para que estude a

possibilidade  de  implantação  de  horários  alternativos  em  que  circulam  as

composições férreas na localidade, já que estas passam à 1h e às 3h da manhã; e

para que estude a viabilidade de implantação de uma passagem inferior de veículos,

interligando a Rua Cinco à Avenida Serrinha, no Bairro Independência. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita ao Crea-MG

informações sobre a realização ou não do recolhimento de ART para a obra do BRT

no Município de Belo Horizonte. Em votação, o requerimento.  As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  à

Superintendência  Regional  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Minas  Gerais
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informações  sobre  a  execução  do  Programa Minha Casa,  Minha  Vida  em  Minas

Gerais,  tendo  em  vista  a  estagnação  do  Programa  no  Estado.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Turismo em que solicita ao Conselho Federal de

Administração informações sobre as denúncias do Instituto Brasileiro de Turismólogos

a respeito da tentativa do referido Conselho de regulamentar de forma indevida a

carreira de bacharel em Turismo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita ao Comando da

4ª Região Militar informações sobre ocorrências de furtos,  roubos ou extravios de

explosivos, cordel, espoletas e artefatos, especificando as respectivas quantidades

nos últimos 5 anos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  dos  Deputados  Adelmo  Caneiro  Leão  e  Carlin  Moura  em  que

solicitam  que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.128/2012  seja  distribuído  à  Comissão  de

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado André Quintão em que solicita que o Projeto de Lei nº

3.077/2012 seja distribuído à Comissão de Esporte. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Guedes em que solicita que o Projeto de Lei nº

2.050/2011 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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 amanhã, dia 31, às 20 horas, nos termos do edital de
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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 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Tiago

Ulisses;  aprovação  -  Questão  de  ordem  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.060/2012; discurso do Deputado João Leite; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - João

Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo

Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à
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leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Tiago Ulisses.

O Deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar a Assembleia

Legislativa pela reunião especial em homenagem ao centenário do Colégio Arnaldo,

essa tradição de Minas Gerais  e de Belo Horizonte.  Tive a alegria de frequentar,

durante vários anos, essa instituição, da qual fui vizinho. Sou, portanto, testemunha

da  seriedade  de  seus  profissionais.  Gostaria  de  cumprimentar  também  a  família

Moreira  Salles,  visto  que hoje  Walther  Moreira  Salles,  homem que honrou  Minas

Gerais  e especialmente o Sul  de Minas,  completaria  100 anos.  Ele  é oriundo de

Cambuí, onde eu e o Deputado Dalmo estivemos na semana passada, por ocasião

do aniversário de 120 anos da cidade. A família Moreira Salles saiu de Cambuí, foi

para Pouso Alegre e, depois, para Poços de Caldas, onde fundou a Casa Bancária

Moreira Salles. O Dr. Walther Moreira Salles foi Ministro, Embaixador, banqueiro e

também um grande incentivador da cultura nacional. Em nome da sua família, quero

registrar, nos anais da Assembleia de Minas, o centenário do nascimento de Walter

Moreira Salles. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero manifestar

também a nossa alegria e fazer coro com as palavras do Deputado Tiago Ulisses ao

cumprimentar a família Moreira Salles. Devo dizer a V. Exa., Deputado Inácio Franco,

que a nossa comissão, a comissão que cuida dos direitos da mulher, acaba de chegar

de Ipatinga.  Pela  manhã,  participamos,  na  Câmara Municipal,  de  uma importante

audiência pública promovida pela Deputada Rosângela Reis, que é da cidade. Na

oportunidade,  contamos  com  a  participação  da  Câmara  Municipal  e  de  todas  as

autoridades que estão num processo de discussão deste importante tema: “Violência

contra as mulheres”. Quero destacar que essa comissão especial, em pouco tempo

de  atividade,  fez  um  diagnóstico  perfeito  da  realidade,  trabalhando  sempre  em

sintonia com o Ministério  Público, com a Defensoria Pública e com o Tribunal  de

Justiça. Hoje não foi diferente; ouvimos todos os segmentos, com propostas de ações
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e  com  menções  propositivas.  Quero  fazer  esse  registro  e  saudar,  na  pessoa  da

Deputada Rosângela Reis, todo o Município de Ipatinga por esse encontro. Tenho

certeza de que essa comissão, que tem como relatora a Deputada Luzia Ferreira,

poderá, após o encerramento dos trabalhos, apresentar importantes proposições ao

Estado  e  ao  Município.  São  essas  as  nossas  considerações.  Obrigado,  Sr.

Presidente.

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 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de nº 3.060/2012,

do Governador do Estado, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que autoriza o

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

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou

o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  que  opinou  pela  rejeição  das

Emendas de nºs 2 e 3.  Em discussão,  o projeto. Com a palavra,  para discutir,  o

Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, temos a mensagem do Governador referente ao

Projeto de Lei nº 3.060/2012, que está tramitando na Assembleia Legislativa com o

parecer das comissões. Ele trata de uma operação de crédito,  de um empréstimo

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES . Não são,

portanto, recursos do governo federal vindos para Minas Gerais a fundo perdido. Ao

contrário, Minas pagará por esse empréstimo. É interessante notar que o Estado tem

investido  muito  desde  2003:  dos  R$23.000.000.000,00,  R$19.000.000.000,00  são

recursos próprios. É  importante trazer  esses dados verdadeiros  para  a população
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mineira. Todo investimento tem sido do próprio Estado, do povo de Minas Gerais.

Nesse momento, temos uma grande perda, pois  o governo federal  está abrindo

mão de impostos. Quando abre mão do IPI, Estados e Municípios recebem menos.

Conversava ontem com o proprietário de uma concessionária de automóveis de Belo

Horizonte, que me disse que, nos últimos dias, tinha um estoque de 400 veículos e,

com a  desoneração do imposto,  vendeu 200 veículos,  Deputado Glaycon Franco.

Sabem quanto o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte receberão?

Nenhum  centavo,  Deputado  Bosco.  Não  tenho  os  números  das  outras

concessionárias  –  iremos  levantá-los  -,  mas,  de  acordo  com  essa  informação,

teremos mais 200 veículos nas ruas. Deputado Inácio Franco, já não andamos nas

ruas de Belo Horizonte devido ao acúmulo de automóveis. E o governo federal faz a

desoneração e coloca, somente de uma empresa, em três dias, 200 novos veículos

nas  ruas,  sendo  que  o  Estado  e  a  Prefeitura  não  recebem  nenhum  centavo.  É

interessante fazer essa análise, porque o que tem sido investido no Estado de Minas

Gerais, apesar da desoneração de impostos e da falta de investimentos, é oriundo do

próprio  Tesouro.  Repito  os  números:  desde  2003,  R$19.000.000.000,00,  dos

R$23.000.000.000,00, são recursos do próprio Estado.

O que votaremos neste Plenário é um empréstimo a ser pago pelo governo de

Minas. Para que servirão esses recursos emprestados pelo BNDES? Imaginem, para

a mobilidade urbana.

Essa mobilidade é afetada por esse grande número de veículos vendidos. Duzentos

veículos foram vendidos por apenas uma concessionária. O Estado de Minas contrata

um empréstimo no BNDES para dar mobilidade a esses veículos. Estamos no Brasil.

Sem dúvida nenhuma, isso não mereceu nenhum planejamento do governo federal,

que  está  impondo  a  Estados  e  Municípios  essa  mobilidade.  Deputado  Glaycon

Franco, que tão bem representa nossa Conselheiro Lafaiete, sabe que a cidade vem

crescendo  a  números  impressionantes.  Conselheiro  Lafaiete,  sua  terra,  cresce  a

números  impressionantes.  Apesar  de  as  cidades  do  entorno  receberem  muitos

investimentos,  Conselheiro  Lafaiete  não  suportará  esse  crescimento  da  região.

Portanto,  temos  agora  o  Estado  de  Minas  contratando  empréstimo  para  gerar

mobilidade urbana, porque o governo federal não faz isso. Faço uma homenagem ao
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Deputado Gustavo Valadares, pois, na gestão de seu pai, Ziza Valadares, Presidente

do metrô, foram inauguradas as últimas nove estações. Portanto, o governo federal,

ao não investir em mobilidade urbana, ao desonerar os impostos que os governos

estaduais e municipais deveriam usufruir, obriga o Estado de Minas Gerais a buscar

empréstimo  junto  ao  BNDES.  O  governo  de  Minas  pagará  ao  BNDES.  Qual  a

finalidade do dinheiro que o nosso Estado está contratando do BNDES? Mobilidade

urbana. Dizia, Deputado Gustavo Valadares, que, depois dessa desoneração do IPI,

somente uma concessionária de Belo Horizonte vendeu 200 veículos. Cinquenta e

dois veículos, no sábado, pela manhã, foram vendidos. Apenas uma concessionária

vendeu 52 veículos no sábado. Quanto recebeu o Estado? Zero. Quanto recebeu o

Município de Belo Horizonte? Zero. Quanto receberá Conselheiro Lafaiete, que tem

muitas concessionárias? Zero. Ficará tudo sob a obrigação de Belo Horizonte, de

Conselheiro Lafaiete e de Minas Gerais. Minas Gerais tem de construir mobilidade

urbana. Como Minas Gerais fará isso? Buscando empréstimos. Minas Gerais tem de

buscar dinheiro para comportar os carros comprados por causa da desoneração do

IPI.

Com muito prazer, concedo aparte ao grande líder de Conselheiro Lafaiete e região,

Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Deputado João Leite, imprensa, nosso

querido Presidente; sua fala, Deputado João Leite, é de mãe, pois tem uma lucidez

ímpar. V. Exa. aborda o tema com a maior propriedade possível. Estamos com a BR-

040 parada, com filas  quilométricas,  por causa de um acidente sem vítimas. Não

existe manutenção, uma concessionária para dar cuidar dessas rodovias. Estão ali

motoristas de ambulâncias querendo perder o juízo, porque não conseguem fazer

nada. A BR-040 está totalmente parada. Pela Raja Gabaglia, gastamos mais de uma

hora  para  chegar  à  Assembleia.  A situação  é  calamitosa.  É  uma vergonha  essa

situação. Nosso governo tem de buscar empréstimos para facilitar a mobilidade. Em

contrapartida, nosso governo federal desonera impostos,  fazendo com que a frota

aumente, sem criar infraestrutura. Deveríamos estar investindo em ferrovias, metrôs e

outras vias de acesso, que poderiam desonerar o trânsito. Seu pronunciamento é de

extrema lucidez. Gostaria de fazer coro com as palavras do nobre Deputado.
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O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Glaycon Franco, que usou hoje a

BR-040 para chegar à Assembleia Legislativa. Deputado, quero informar-lhe que esse

empréstimo que Minas está buscando não poderá ser investido na BR-040, pois o

investimento  nessa  rodovia  tem  que  ser  do  governo  federal  mesmo.

Lamentavelmente não temos investimentos. Com muito prazer,  concedo aparte ao

Deputado Lafayette de Andrada, nosso Líder.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Caro Deputado João Leite, quero

aqui parabenizar V. Exa. pelas exposições e também quero fazer aqui uma reflexão

sobre  um  fato  curioso.  O  governo  federal,  preocupado  naturalmente  com  a  crise

econômica internacional – e precisa estar mesmo - e procurando uma maneira de

aquecer o comércio aqui dentro, retirou e abaixou o IPI dos veículos. Os integrantes

do governo não falam e  não comentam  que,  na  verdade,  fazem gracinha com o

chapéu alheio, porque o IPI é um dos impostos que a União divide com Estados e

Municípios. Em vez de ela retirar os tributos que são somente dela, ela abaixa os que

são  divididos  com  os  Estados  e  Municípios.  Isso  acarretará,  por  um  lado,  o

aquecimento do consumo de automóveis e, por outro, a diminuição dos recursos para

Estados e Municípios.

Pergunto ao Deputado João Leite se está sobrando dinheiro nos Municípios. Quais

são as missões e os encargos que o governo federal impõe aos Municípios? Todos

sabemos  da  luta  de  cada  Município  para  dar  o  mínimo  de  saúde,  educação,

segurança à população. Sabemos que os recursos não existem, e agora vem a União

e reduz o IPI. Ou seja, na prática ele está reduzindo os recursos que repassa aos

Municípios. Ora, se a União, se o governo federal, o governo do PT, quer realmente

aquecer o comércio e a indústria, se quer melhorar a vida do povo brasileiro, que faça

isso com recursos próprios, e não com recursos dos Municípios e dos Estados. Essa

é a grande incongruência.  Ela vem, faz um discurso bonito,  mas, na verdade,  os

Prefeitos e cidadãos de cada Município é que sofrerão com a redução do IPI. Ou seja,

o governo federal está fazendo gracinha com o chapéu alheio.

Muito obrigado, Deputado João Leite, por me conceder esse minuto para fazer essa

reflexão.

O Deputado João Leite* - Eu é que lhe agradeço, Deputado Lafayette de Andrada.
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V. Exa. dá consistência a este discurso, que fazemos da tribuna da Assembleia nesta

tarde e que chama a atenção da população de Minas Gerais, de Belo Horizonte, das

nossas cidades para o que vivemos neste momento, que é o risco de um desmanche

da Federação. A Federação está em risco com as medidas que o governo federal tem

tomado.

Questão de Ordem

O  Deputado  João  Leite  -  Deputado  Inácio  Franco,  gostaria  de  continuar  esta

discussão, mas vejo que, neste momento, a reunião está esvaziada. Queria solicitar a

V. Exa. que encerrasse de plano a reunião e garantisse meu tempo para a reunião

extraordinária de logo mais, às 20 horas. É possível, Sr. Presidente?

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/5/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da

discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.060/2012; discurso do Deputado

João  Leite;  questões  de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número

regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos; Encerramento -

Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Adelmo Carneiro

Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20  horas,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Fábio Cherem, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

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.

Questão de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, Deputado José Henrique. Venho aqui

nesta noite externar meus sentimentos de agradecimento e parabenizar os membros

da  comissão  especial  da  renegociação  da  dívida  pública  do  governo  de  Minas.

Gostaria  de  cumprimentar  o  Presidente,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  o

Deputado Carlin Moura, que também assinou o documento que levou à criação dessa

comissão; e nosso Líder Deputado Bonifácio Mourão, que foi o relator de hoje. Foi um

debate altamente exaustivo e importante para a renegociação da dívida pública de

Minas Gerais. O mencionado documento será entregue agora ao Presidente da Casa,
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Deputado Dinis Pinheiro,  que o levará à próxima reunião da Unale.  Então, vale a

pena registrar para todos que estão nos assistindo que a Assembleia Legislativa é

vanguarda nesse processo, adiantou-se nesse aspecto. Na verdade, não é apenas

Minas Gerais  que tem essa dívida pública com a União,  mas sim vários  Estados

brasileiros.  Portanto,  nessa  reunião  da  Unale,  que  acontecerá  em  Natal,  será

apresentado esse relatório parcial da comissão especial do Parlamento mineiro sobre

a dívida para que possamos iniciar a possível renegociação com o governo federal. A

Presidente Dilma já sinalizou essa possibilidade, e não podemos perder essa grande

oportunidade  porque,  sem  dúvida  alguma,  ao  conseguirmos  essa  renegociação,

teremos mais recursos públicos para investimentos em vários setores e segmentos

da  sociedade  mineira  e  também  dos  demais  Estados  da  Federação.

Simultaneamente,  gostaria  de  externar  a  preocupação  com  a  isenção  dada

recentemente  ao  IPI  incidente  sobre  os  produtos  automobilísticos  no  Brasil.  Essa

medida está levando a um excesso de consumo e,  paralelamente,  diminuindo de

forma acentuada os recursos das prefeituras brasileiras, em especial, as mineiras. Já

há  levantamento  mostrando  que  as  prefeituras  vão  perder  muito  na  sua  receita

proveniente do Fundo de Participação dos Municípios. Então, estamos acionando a

confederação nacional dos Prefeitos para que encontremos uma porta aberta junto ao

governo federal e aos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, a fim de que as

prefeituras brasileiras e as mineiras possam ter uma recomposição dessa perda, que

é lamentável, porque estamos vendo a dificuldade dos gestores públicos municipais

em atender as demandas da população. Portanto, são essas duas coisas de extrema

importância que eu queria deixar registradas aqui nos anais da Casa. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.060/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011,

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

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
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aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em

Plenário,  voltou  o projeto à  Comissão de Fiscalização Financeira,  que opina pela

rejeição das Emendas nºs 2 e 3. Continua em discussão o projeto. Com a palavra,

para  discutir,  o  Deputado João Leite,  que ainda dispõe de  17min18s para  o  seu

pronunciamento.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Srs. Deputados,

retomo a discussão do Projeto de Lei nº 3.060/2012, lembrando a todos que esta é

uma  reunião  extraordinária  e  que  amanhã,  às  9  horas,  haverá  outra  reunião

extraordinária para tratar desses projetos que aguardam a votação do Plenário. São

projetos importantes para o governo de Minas.

Gostaria de saudar o meu líder, Deputado Hely Tarqüínio, que, na semana passada

e  desta  tribuna,  fez  um  pronunciamento  lembrando os  bons  tempos  de Líder  da

Oposição  nesta  Casa  e  reverenciando  Fernando  Henrique  Cardoso,  que

recentemente  recebeu  um  prêmio  do  Congresso  dos  Estados  Unidos  de

US$1.000.000,00 pela  contribuição à assistência  social  na América.  Mas continuo

com a perplexidade natural que temos neste país ao vermos o enfraquecimento cada

vez  maior  da  nossa  Federação.  Hoje,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  tive  a

oportunidade  de  conversar  com  vários  Presidentes  de  comissões  de  segurança

pública das assembleias e de discutir vários temas. Discutimos com esses Deputados

a questão do tráfico de drogas e tantas outras situações e mazelas que estamos

vivendo.

Atento à vida brasileira,  Deputado Adelmo Carneiro Leão,  imagine que estamos

sendo assolados por esses roubos a caixas eletrônicos. Na audiência que realizamos

aqui,  o  Delegado da Polícia Federal  nos informava que,  nas ruas de “Ciudad del

Este”,  são  vendidas  bananas  de  dinamite.  Veja  a  complexidade  da  questão  da

segurança nacional em que vivemos.

Vejo que V. Exa., Deputado Adelmo Carneiro Leão, está próximo ao microfone e

imagino que deseja fazer parte dessa discussão. Com muito prazer,  concedo a V.

Exa. um aparte.

O Sr. Presidente - Peço ao Deputado João Leite que trate da matéria do Projeto de

Lei nº 3.060/2012, isto é, do assunto referente ao projeto. Não estamos discutindo a
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questão da segurança pública, mas o empréstimo do Banco BNDES.

O Deputado João Leite* - Gostaria de ponderar a V. Exa., Deputado José Henrique,

que,  ao  tratar  de  Federação ou de empréstimo a um banco de desenvolvimento,

estamos tratando de todas as necessidades.

Com todo o respeito que tenho por V. Exa., lembro que a matéria de que trato agora

e  que  está  na  mensagem  encaminhada  pelo  Governador,  fala  justamente  desse

empréstimo para a mobilidade urbana e para a segurança pública. Portanto, terei o

cuidado  de  não  sair  do  tema,  mas  penso  estar  nele,  já  que  esse  empréstimo

alcançará a segurança pública. Concedo um aparte ao Deputado Adelmo Carneiro

Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  - Muito obrigado. Com o devido

alerta do nosso Presidente, tratarei exatamente sobre a segurança pública e sobre os

investimentos  tão  importantes,  necessários  e  urgentes  nessa  área,  até  porque,

Deputado  João  Leite,  nessa  semana  que  passou,  tivemos  a  oportunidade  de

participar  de  uma  audiência  pública,  realizada  por  minha  solicitação,  sobre  o

enfrentamento do “crack” e a dependência química, que são enormes desafios para o

nosso país. Talvez esse seja o mal do milênio, ao causar tanto sofrimento e tanta

angústia, trazendo prejuízos em vários sentidos – financeiro, material,  pessoal – a

jovens,  a  famílias,  que  se  desagregam,  e  à  sociedade,  que  vive  um  estado  de

violência muito grande. Os investimentos nessa área são extremamente importantes

e urgentes. Investimentos de toda ordem e de todos. Investimentos financeiros são

importantes,  mas  os  investimentos  humanos  também  são  necessários  para

enfrentarmos essa situação.

V.  Exa.  hoje  inicia  o  debate  sobre  o  endividamento  do  Estado  e  suas  razões.

Também hoje, Sr. Presidente, Deputado José Henrique, acabamos de encerrar uma

reunião importante que debateu as dívidas do Estado, que são múltiplas e graves. E

levantamos, Deputado João Leite, a necessidade urgente de irmos à origem desse

endividamento. Por que o Estado se endividou tanto? Sabemos algumas das razões

disso, como os índices de correção inadequados e os juros elevados. Sabemos que o

comprometimento financeiro do Estado não lhe permite saldar essa dívida num tempo

curto ou mesmo num tempo longo. O que vemos é que o endividamento do passado
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chega ao presente  de  maneira  esmagadora,  comprometendo  o  nosso presente  e

inviabilizando o nosso futuro, o futuro do nosso Estado e do nosso País. E isso não é

apenas uma questão dos Estados brasileiros com a União, mas é um endividamento

público de modo geral, que queremos debater e aprofundar cada vez mais.

Quero falar da minha preocupação, da minha inquietude diante da situação posta

hoje. O Estado nos solicita, mais uma vez, um empréstimo. E não só o Estado de

Minas, mas os Estados, de modo geral, estão endividados além de sua capacidade

de  pagamento.  Será  que  teremos  prosperidade,  melhoraremos  a  mobilidade  e

enfrentaremos a violência tomando dinheiro emprestado? Estou aqui para fazermos

uma reflexão, para a qual Abraham Lincoln já nos chamava há 200 anos, dizendo que

não se teríamos prosperidade com dinheiro emprestado. Trago aqui a reflexão sobre

esse momento tão importante da vida do Estado de Minas Gerais, sobre os desafios

que temos que enfrentar neste momento para cuidarmos dessa situação. Que tipo de

empréstimo é esse? Que resultado ele nos trará daqui a dois ou três anos? Vimos

algo muito grave: quando a principal dívida do Estado foi feita, o discurso era que isso

foi muito bom na época ou que era o possível a ser feito. O problema é que, quando

contraímos uma dívida, não a projetamos apenas para o momento; não é apenas

uma questão conjuntural, é uma questão que atravessa gerações, como é o caso

desse endividamento. O que estamos vendo é que aquilo que eventualmente foi o

possível,  que  foi  bom  naquele  momento,  está  se  mostrando  agora  como  algo

péssimo, que temos que mudar. Que empréstimo estamos fazendo? Temos que ter

cuidado para  não analisarmos  somente os  juros.  Temos  que analisar,  também,  a

nossa  capacidade  de  pagamento.  Temos  que  analisar  a  capacidade  de  esses

investimentos serem aplicados com correção, com transparência e com honestidade

onde é mais  necessário,  onde possamos ter  resultados efetivos  para que,  depois

desse governo, não sobrem contas a pagar para o próximo.

Não é possível  que um governo possa promover  desenvolvimento às custas do

sacrifício dos governos seguintes. Chamo a atenção para essa questão, Deputado

João Leite, pois a minha preocupação é com ela.

Não quero tratar a questão que V. Exa. discutiu pela manhã sobre redução de IPI

neste momento da nossa história e da nossa relação. Quero só chamar a atenção
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para  esse  momento  importante  do  endividamento  do  Estado.  Há  muita  gente

preocupada com isso.  Há muita gente inquieta com essa situação de continuar  o

endividamento sem fim e, eventualmente, os seus filhos, os seus netos, as nossas

próximas gerações sofrerem com as consequências de terem de pagar uma dívida

que tem sacrificado tanto a nossa gente e o nosso povo.

Registro, assim, esse momento em que está sendo discutido um tema de tamanha

relevância  e  importância,  já  que  estamos  cuidando  do  passado  que  ameaça,  de

maneira muito profunda, o nosso presente. Obrigado.

O  Deputado  João  Leite*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.

Acompanho V. Exa. nas suas preocupações. Tive a oportunidade de fazer um estudo

em relação a essa dívida, voltando na história. Estou me preparando. Creio que deve

ser feito isto mesmo: conhecermos. Sei que foi usada na própria infraestrutura do

Estado essa dívida anterior, que é até mesmo anterior à fundação do meu partido, o

PSDB, que nem existia quando ela foi contratada.

Sr.  Presidente, gostaria muito de conceder aparte ao Deputado Rogério Correia,

mas queria muito guardar esse meu tempo para amanhã, quando concederei esse

aparte a V. Exa., uma vez que temos, na verdade, apenas três Deputados para a

discussão. Amanhã vou conceder, com maior prazer, o aparte a V. Exa.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Solicito, Sr. Presidente, o encerramento da reunião, pela

ausência de quórum, como pode ser visto de plano por V. Exa. O Deputado Rogério

Correia é sempre presente. Amanhã travaremos uma discussão com muito prazer.

Aguardo-o amanhã, às 9 horas, se Deus quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 7 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 29, 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

29/5/2012.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia;  aprovação -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  2ª  Fase:  Discussão e Votação de

Proposições:  Prosseguimento  da discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº

3.060/2012; discurso do Deputado Gustavo Valadares; questão de ordem; chamada

para  a  recomposição  do  número  regimental;  inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, farei a discussão da ata que, por ser

sucinta, acaba não retratando o que se passa no Plenário da Casa, e é importante

que o assunto que discutirei seja de conhecimento público. Tentei discuti-lo ontem,

durante  a  tramitação  dos  projetos  importantes  do  governo  que  dizem  respeito  à

solicitação de empréstimos.  Este  é  um debate  fundamental  a  ser  feito.  Quanto  o

governo  pede  agora  de  empréstimo?  Quais  os  objetivos  desse  empréstimo?  Ele

servirá a quê? Qual é o montante da dívida do governo? A partir  de quando esse

empréstimo será pago? O governo tem condições de pagar o empréstimo já ou está

remetendo ao futuro governo mais pagamento de juros, que vão sacrificar ainda mais

o bolso do contribuinte e as despesas ordinárias do orçamento que têm de ser feitas

em relação à segurança pública, saúde e educação? São perguntas que precisam ser

discutidas,  mas  -  parece-me  -  o  governo  não  quer  realizar  essa  discussão  na

Assembleia. A base do governo quer evitar que a Oposição discuta os motivos desse

empréstimo, se é útil  ou não para o Estado ou se estaremos mais encalacrados.

Parece  que,  a  partir  de  2015,  o  governo  vai  pagar  os  juros  referentes  a  esse

empréstimo e também o principal,  então será que terá condições de arcar com o

mínimo constitucional  das  despesas de saúde e  educação? Hoje ele  não arca  e

assinou um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, confessando

que  não  possui  recursos  e  não  aplicará  na  saúde  o  mínimo  de  12%.  Também

confessou que não pagará o mínimo de 25% na educação, deixando, portanto, de

cumprir  as  suas  duas  obrigações  básicas.  Esse  é  um  debate  importante,  Sr.

Presidente. Discuto a ata para fazer constar nela que a ação do governo é impedir a

discussão. Assim, a base do governo completa, de 26 Deputados, retira-se, evitando

assim o debate político na Assembleia Legislativa. Não vamos discutir  os motivos

desse empréstimo? Defendam o governo Anastasia, defendam o empréstimo, mas
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tentem  fazê-lo.  O  que  temos  visto  é  o  governo  esvaziar  o  debate  político,  não

permitindo, portanto, que a população saiba se esse empréstimo é útil ou não, se é

bom ou não. A Oposição tem a opinião de que, da forma como está, o governo não

está justificando esse empréstimo e só poderia pegá-lo, Sr. Presidente, se, de fato,

estivesse com as contas em dia, cumprisse seu dever constitucional com a educação

e a saúde. Se não consegue cumprir isso, como pagar mais juros a partir de 2015?

Apenas a partir  de 2014,  o  governo,  talvez,  cumpra o  mínimo constitucional  com

educação e com saúde. Repito, talvez, porque uma cláusula do Tribunal de Contas

com o governo, no chamado termo de ajustamento de gestão, prevê que o governo

poderá  prorrogar  por  mais  um  ano,  se  não  estiver  em  boa  situação,  o  não

cumprimento  da  Constituição Federal.  Além  de esse tema,  no  meu entender,  ser

nitidamente inconstitucional – e o Tribunal de Contas e o governo terão que pagar por

isso -, o Ministério Público já anunciou, em audiência que fizemos, que entrará, por

meio  da  Promotoria  da  Defesa  do  Patrimônio,  da  Promotoria  da  Educação  e  da

Promotoria da Saúde, com uma ação civil pública pelo não cumprimento do preceito

constitucional  de 12% da saúde.  Aqui  tantos  Deputados defendem a saúde,  mas,

nessa hora, fazem vistas grossas e não discutem o problema. E também há o mínimo

constitucional. O governo, porém, não o aplica. Não discutimos e aprovamos mais

empréstimos? Dizem que o empréstimo é para o Caminhos de Minas. O que foi feito

até agora nesse sentido? Quanto ali será aplicado e com que prioridade? Para os

Prefeitos  de  quais  Municípios,  nós,  Deputados,  poderemos  dizer  que  haverá

prioridade? O critério  será o Índice  de  Desenvolvimento  Humano? Serão os mais

pobres? De que regiões? Nada disso nos foi esclarecido até agora e,  em vez de

travarem  um  debate,  temos  assistido  ao  governo  esvaziando  o  Plenário,  não

permitindo que a Oposição fale. Eu mesmo estou inscrito e gostaria de falar sobre o

assunto.  Tenho dados,  números,  Sr.  Presidente,  para  contestar  o  empréstimo do

governo, que, por sua vez, deve ter suas justificativas, mas, até agora, isso não foi

feito. O Deputado João Leite subiu à tribuna apenas para atacar a Dilma, mas não

disse nada a respeito do empréstimo, que é a discussão em pauta. O governo do

Estado, como não consegue cumprir  seus compromissos, ataca o governo federal

como se isso fosse resolver os problemas de Minas. Não é assim que se discute,
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então quero que conste em ata a minha indignação com esse procedimento da base

governista.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 3.060/2012, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011,

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

Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em

Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela

rejeição das Emendas nºs 2 e 3. Continua em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  esse  projeto  é  de  suma

importância  para  continuarmos  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  do  Estado de

Minas Gerais,  proporcionando maior  qualidade de vida  à nossa população.  Ele  é

importantíssimo e está em pauta no Plenário da Casa.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Entretanto,  Sr.  Presidente,  verificando  a

inexistência de quórum para a continuação dos nossos trabalhos, peço a V. Exa. o

encerramento, de plano,  desta reunião, guardando o tempo que ainda tenho para

discutir numa próxima reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2012

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Ulysses Gomes 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 Ulysses Gomes, dispensa

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

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

apreciar matéria constante da pauta e a discutir e votar proposição da Comissão. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.366/11-, em 1º turno, para o

qual designou o Deputado Vanderlei Miranda 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.892, 2.897, 2.898 e 2.899/2012.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 da reunião.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Sávio Souza Cruz e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. Está presente

também  o  Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Célio  Moreira,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  Em  seguida,

comunica o recebimento do seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Alceu José

Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, informando que encaminhou ao Centro

Operacional  de  Apoio  às  Promotorias  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  as  cópias  do

Projeto de Lei nº 2.181/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, que dispõe sobre a

aplicação do princípio da legalidade nos casos ambientais que menciona, e o Parecer

da Comissão de Constituição e Justiça para o 1º Turno do Projeto, para conhecimento

e exame; Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

encaminhando  as  informações  prestadas  pela  Secretaria  Municipal  Adjunta  de

Regulação Urbana e pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano a

respeito da aprovação de dois empreendimentos hoteleiros no Bairro São Luiz, em

Belo  Horizonte,  que,  a  partir  do  conteúdo  veiculado  pela  imprensa  da  capital,

reacenderam a polêmica sobre a verticalização na região da Pampulha; e do Centro

Mineiro  de  Referência  em  Resíduos,  encaminhando  convite  para  o  evento  “3º

Encontro Estadual de Coleta Seletiva - Os Diferentes Olhares sobre os Serviços de

Coleta Seletiva e a Inclusão Sócio-Produtiva dos Catadores”, a realizar-se nos dias

23 e 24/5/2012. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual

designou como relator o Deputados Sávio Souza Cruz: Projeto de Lei nº 69/2011 no

1º  turno.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  1.799/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a
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requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de

informações sobre possível projeto de redefinição dos limites do Parque Estadual da

Serra do Papagaio, em especial sobre os critérios que levariam à exclusão da Serra

do Canjica do parque, além de cópia dos documentos recebidos da Câmara Municipal

de Baependi, em que tal projeto é questionado; Célio Moreira e Tiago Ulisses em que

solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informações  sobre  as  medidas  que essa

Pasta já adotou para a proteção das nascentes e recursos hídricos no Município de

Congonhas e para o combate à poluição atmosférica na cidade; Célio Moreira e Délio

Malheiros  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  em

Diamantina, para debater a degradação ambiental do Rio Jequitinhonha, em razão da

utilização de dragas de sucção para a extração de areia em seu leito; Célio Moreira e

Duarte Bechir em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que  seja

prorrogado o prazo estabelecido no Edital de Chamamento Público SEMAD/COPAM

Nº  01/2012,  publicado  no  "Minas  Gerais"  de  20/4/2012;  Luzia  Ferreira,  Rogério

Correia e Délio Malheiros (2) em que solicitam seja realizada visita, com a presença

dos  Deputados  autores  desse requerimento  e  das  entidades  e  organizações  que

cooperam com a Assembleia no acompanhamento dos trabalhos de despoluição e

revitalização da Lagoa da Pampulha, ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, para

conhecer o estágio em que se encontram esses trabalhos; e em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública, no segundo semestre de 2012, para realizar

novo balanço do andamento das obras de despoluição e revitalização da Lagoa da

Pampulha;  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública, para conhecer e debater o Projeto de Desenvolvimento do Complexo Vargem

Grande para a expansão das Minas Tamanduá e Capitão do Mato apresentado pela

empresa Vale; Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada reunião de audiência
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pública, para debater os possíveis efeitos ambientais que possam vir a ser causados

pela execução do projeto apresentado pela empresa MMX, prevendo a construção de

uma barragem de rejeitos na bacia de Ribeirão dos Pintos, no Município de Itatiaiuçu;

André Quintão em que solicita seja realizado debate público dessa Comissão com a

Comissão de Participação Popular, a pedido do Movimento Nacional dos Catadores

de  Materias  Recicláveis  -  MNCR  -  e  do  Instituto  Nenuca  de  Desenvolvimento

Sustentável,  para  debater  e  buscar  soluções  para  o  cumprimento  da  meta  de

erradicação dos lixões em Minas até 2014, prevista na Política Nacional de Resíduos

Sólidos, a implementação de coleta seletiva nos Municípios do Estado, a organização

dos  Planos  de  Gerenciamento  de  Resíduos  e  os  instrumentos  de  financiamento

dessa política; Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  1.799/2011,  bem  como a  presença  de

cerrado  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, 29 de maio de 2012.

Delvito Alves, Presidente - Doutor Viana - Duarte Bechir.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada

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

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

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 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. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.026 a 3.028/2012. Passa-se à 3ª Fase
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da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

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

requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  (3)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  supostas  lesões  a  centenas  de

consumidores,  perpetradas  pelo  Banco  do  Brasil,  tendo  em  vista  o  lançamento

indevido  de  débitos  de  pacotes  de  serviços;  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para discutir os altos valores de comercialização do gás de cozinha – GLP –,

que, segundo matérias divulgadas na imprensa, é vendido por 400% a mais que o

seu valor de produção; seja formulado pedido de informações ao Ministério Público

de Contagem para que esclareça sobre o andamento das investigações, promovidas

por esse órgão, de possível prática abusiva praticada pela empresa Alibombom e as

eventuais  providências  tomadas;  Délio  Malheiros  e  Duílio  de  Castro  (4)  em  que

solicitam seja realizada visita ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para

apurar as razões da suspensão da licitação para as obras do BRT do Município de

Belo Horizonte; seja realizada visita às obras do BRT, no Município de Belo Horizonte,

para  que  os  Deputados  possam  conhecer  o  cronograma  e  os  impactos  que  as

referidas obras têm causado no trânsito da Capital; seja realizada visita à diretoria da

BHTRANS para que seja avaliado junto àquele órgão as medidas que serão tomadas

na tentativa de desafogar o trânsito da capital, que nas últimas semanas se agravou

em  razão das  obras  viárias  que estão  sendo realizadas  no Município;  pedido  de

informações ao CREA-MG a fim de que o referido órgão informe a essa Comissão

sobre a realização ou não do recolhimento de ART para a obra do BRT no Município

de Belo Horizonte; e Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para obter esclarecimentos acerca de denúncias sobre a qualidade

dos serviços prestados pela CEMIG, no Município de Orizânia. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Antônio Júlio – Duílio de Castro.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Pompílio Canavez e Glaycon Franco, 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 Glaycon Franco, dispensa a

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

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

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.035/2012, em turno único,

para o qual designou relator o Deputado João Leite. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.958, 2.986, 2.987, 2.988, 2.989 e 3.000/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Rosângela Reis e Juninho Araújo em

que solicitam sejam encaminhadas à Cohab notas taquigráficas da audiência pública

realizada  em 18/4/2012;  Rosângela  Reis,  Juninho  Araújo  e  Almir  Paraca em  que

solicitam  seja  encaminhado  à  Advocacia-Geral  do  Estado pedido  de  providências

para  a  suspensão  das  ações  referentes  ao  leilão  e  à  retomada  de  casas  nos

Municípios de São José do Goiabal, Marliéria e região, pertencentes ao Estado, pela

empresa  MGI  Participações;  seja  encaminhado  ao  Presidente  da  Assembleia

Legislativa  pedido  para  que  anexe  ao  processo  referente  ao  Projeto  de  Lei  nº

2.893/2012 as notas taquigráficas da audiência pública realizada em 18/04/2012; seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

pedido  para  que  envie  a  esta  Comissão  o  cronograma  de  implantação  e

operacionalização das ações e procedimentos relativos ao que dispõe o Projeto de

Lei nº 2.893/2012; João Leite e Glaycon Franco em que solicitam seja encaminhado à

Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Minas Gerais pedido de
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informações  sobre  a  execução  do  Programa Minha Casa,  Minha  Vida  em  Minas

Gerais;  Liza Prado em que solicita  reunião de audiência pública com convidados,

para novo debate sobre os problemas referentes à travessia de balsas no Rio São

Francisco, entre os Municípios de Manga e Matias Cardoso; seja realizada reunião de

audiência pública com convidados, para debater temas relacionados à identificação,

fiscalização e regularização de pistas  de pouso clandestinas no Estado de Minas

Gerais; Délio Malheiros em que solicita reunião de audiência pública com convidados,

para  debater  problemas  enfrentados  por  lojistas  e  trabalhadores  da  região  da

Savassi,  tais  como redução  do  orçamento,  fechamento  de  lojas  e  diminuição  de

postos  de  trabalho;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

suposta ausência de autorização municipal para instalação da feira de artesanato no

Bairro  Bandeirantes,  em  Belo  Horizonte;  João  Vitor  Xavier  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências  para a instalação de rede de

abastecimento  de  água  no Bairro  Jardim  Colonial,  em  Ribeirão  das  Neves;  Fred

Costa em que solicita reunião de audiência pública com convidados, conjunta com as

Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para debater o licenciamento de hotéis em Belo Horizonte; Almir Paraca

em que solicita reunião de audiência pública com convidados, para debater e obter

informações  sobre  a  transferência  das  sedes  dos  órgãos  regionais  com

funcionamento  no  Município  de  Coronel  Fabriciano  para  centro  administrativo  da

região  metropolitana  do  Vale  do  Aço,  a  ser  construído  no  Município  de  Ipatinga;

Glaycon Franco em que solicita  reunião de audiência pública com convidados, no

Município  de  Coronel  Fabriciano,  para  debater  temas  relacionados  à  BR-040;

Vanderlei Miranda em que solicita reunião de audiência pública para debater as obras

de ampliação da drenagem do Córrego do Leitão;  Durval  Ângelo  em que solicita

reunião  de  audiência  pública  com  convidados,  para  debater  o  Projeto  de  nº

3.078/2012. 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, 23 de maio de 2012.

João Leite, Presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

22/5/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

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

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

2.866/2012,  em  turno  único,  do  qual  designou como relator  o  Deputado Gustavo

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

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno

único,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.866/2012  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  da

Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo Perrella). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento dos Deputados André

Quintão e Carlin Moura em que solicitam seja realizada audiência pública, conjunta

com a Comissão de Participação Popular, com a finalidade de debater o Projeto de

Lei nº 3.077/2012, que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Marques Abreu, Presidente – Fabiano Tolentino – Gustavo Perrella – Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 22/5/2012

Às  15h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei
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Miranda, Célio Moreira e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  declara

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

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  discutir  o  financiamento  para  as  políticas  sobre  drogas.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Mariana

Carvalho  de  Paula  de  Lima,  Defensora  Pública  do  Juizado  Especial  Criminal  da

Comarca  de  Belo  Horizonte,  e  os  Srs.  Aloísio  Andrade,  Presidente  do  Conselho

Estadual  Antidrogas  –  Coned  –  e  Márcio  Lobato  Rodrigues,  Delegado  do

Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,

os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente  tece  suas

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

suas exposições. Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac, que assume a

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Paulo  Lamac  (3)  em  que  solicita  seja

prorrogado, nos termos regimentais, o prazo de funcionamento da Comissão Especial

para o Enfrentamento do Crack até o dia 27/6/2012; seja realizado debate público

para  a  apresentação das  atividades  do Programa Educacional  de  Resistência  às

Drogas da Polícia Militar de Minas Gerais; e seja realizada audiência pública para

discutir a importância da educação para o enfrentamento do “crack”; Célio Moreira (2)

em  que  solicita  seja  convidado  o  jornalista  Ismar  Madeira,  repórter  da  TV Globo

Minas, para falar sobre a série de reportagens exibidas no telejornal MGTV sobre o

avanço  do  “crack”  em  Minas  Gerais;  e  seja  realizada  nova  reunião  de  audiência

pública para discutir o financiamento para as políticas sobre drogas, tendo em vista a

ausência de representantes do governo federal nesta reunião. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

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

Sala das Comissões, 25 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Liza Prado.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glaycon Franco,

João Leite e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação

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

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da

ata da reunião 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 ofício do Sr. Manoel do Nascimento Assis, Presidente da Câmara

Municipal de Santana do Paraíso, solicitando cópia em vídeo da audiência pública

desta  Comissão  em  que  foi  debatido  ao  Projeto  de  lei  nº  2.983/2012;  e  de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre

parênteses, dos Srs. Leonardo Valério França Pinheiro, Vereador em Contagem, e

Arlindo  Barbosa  Neto,  Prefeito  Municipal  de  Piumhi  (26/4/2012);  e  Josué  Costa

Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte, Eurípedes Cáritas de

Carvalho Silva, Superintendente do Procon-Uberlândia, e da Sra. Luciana Marques

Tourinho,  Procuradora  do  Trabalho  (28/4/2012).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. A Presidência comunica que retirou de pauta os

Requerimentos nºs 2.958, 2.986, 2.987, 2.988, 2.989 e 3.000/2012, aprovados em

reunião anterior.  Submetidos a votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados os

Requerimentos  nºs  3.030,  3.031,  3.034  e  3.050/2012.  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.
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Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Almir Paraca, Presidente – Glaycon Franco – João Leite.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 10h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Marques  Abreu  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (ocupando  a  vaga  do  Bloco

Transparência e Resultado, por indicação da Liderança desse bloco), membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor

Wilson Batista, declara aberta a reunião e, nos termos do art.  120 do Regimento

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater a estrutura de atendimento à pessoa com deficiência do

Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG - na cidade de

Belo Horizonte. A seguir, comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Eder Ferreira,

Presidente da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte – Unipabe –, solicitando a

indicação de comodato ou doação, para a entidade, do terreno de propriedade da

Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte que vinha sendo utilizado pela  Associação

Mineira de Paraplégicos – AMP –; e Walter Tosta, Deputado Federal, sugerindo que a

Comissão aprove requerimento com indicação para  que a Prefeitura  Municipal  de

Belo  Horizonte  possa  doar  ou  ceder  em  comodato  o  imóvel  mencionado.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.818/2011, no 1º turno, para o

qual designou como relator o 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. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

2.471/2011 e 3.001/2012. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  o Deputado Federal Walter  Tosta e os Srs. Anderson França Menezes,

Chefe  da  Divisão  de  Habilitação  do  Detran-MG,  representando  Oliveira  Santiago

Maciel,  Chefe  do  Detran-MG;  Maurício  Peçanha,  fundador  da  Associação  dos

Deficientes de Contagem, representando Edna Fernandes dos Santos, Presidente da
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Associação;  e  Jackson  de  Oliveira  Santos,  despachante  especial  e  membro  do

Centro de Vida Independente de Belo Horizonte – CVI-BH –, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Marques

Abreu, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

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

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

notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Wilson Batista,  Marques Abreu e

Dalmo  Ribeiro  Silva  (9)  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas e as consequências para

o funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes –;

seja  realizada  visita  ao  Detran-MG  para  conhecer  e  discutir  as  condições  de

atendimento às pessoas com deficiência; seja encaminhado ao Chefe do Detran-MG

pedido de providências para a implantação do serviço de agendamento de consulta

para pessoa com deficiência, com atendimento no prazo máximo de 50 dias; seja

encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de providências para a adequação do

espaço físico da sede do órgão, especialmente dos banheiros, para atendimento à

pessoa  com  deficiência;  seja  encaminhado  ao  Chefe  do  Detran-MG  pedido  de

providências para a implantação de centros de atendimento desse órgão nas cidades

polos do Estado, bem como o deslocamento da banca examinadora ao interior do

Estado; seja encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de providências para a

elaboração de cartilha destinada às pessoas com deficiência, contendo instruções e

procedimentos específicos acerca do processo de obtenção da Carteira Nacional de

Habilitação,  e  para  a  adequação  na  página  virtual  desse  órgão  destacando  as

informações para esse público; seja encaminhado ao Chefe do Detran-MG pedido de

providências para a capacitação em Libras dos profissionais que atendem às pessoas

com deficiência; sejam encaminhadas ao Chefe do Detran-MG as notas taquigráficas

da 11ª Reunião Ordinária dessa Comissão; seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  viabilizar  a  isenção  de  ICMS  sobre  as
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adaptações dos veículos  para  pessoas com deficiência.  Cumprida  a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Marques Abreu - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana,  Antônio  Júlio,  Gustavo  Perrella,  Romel  Anízio  e  Lafayette  de  Andrada

(substituindo este ao  Deputado  João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

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

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

18/5/2012: ofício do Sr. Dinis Pinheiro, Governador do Estado em exercício. A seguir,

comunica  que  está  aberto  até  o  dia  11/6/2012  o  prazo  para  o  recebimento  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.164/2012. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de  Lei  nºs  625/2012  (Deputado  Gustavo  Perrella);  1.023/2011  (Deputado  Antônio

Júlio); 1.250/2011 (Deputado Romel Anízio) e 1.702/2012 (Deputado Doutor Viana),

no  1º  turno.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Os Projetos de Lei nºs 58/2011 e 3.060 a 3.062/2012 são retirados da pauta

por  determinação  do  Presidente  da  Comissão,  por  não  cumprirem  pressupostos

regimentais.  Após discussão e votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 625/2011, na forma do
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Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo

Perrella); e 3.034/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela rejeição do

Projeto  de  Lei  nº  1.354/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella).  O  Deputado

Antônio Júlio retira-se da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

votação,  é  aprovado  requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  seja

realizada reunião para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no

que  se  refere  à  demonstração  e  à  avaliação,  por  parte  do  Poder  Executivo,  do

cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao primeiro

quadrimestre de 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, 30 de maio de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Romel  Anízio  -  Doutor  Viana  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo

Perrella.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 14h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Gilberto Abramo e Romel Anízio (substituindo este ao Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Lafayette  de

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

Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação  final  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 3.025/2012 (Deputado Romel

Anízio) e 3.032/2012 (Deputado Gilberto Abramo), 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  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.025  e
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3.032/2012,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Fred Costa - Luiz Henrique.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Fabiano Tolentino, Romel Anízio, Tiago Ulisses e Doutor Viana, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado

Fabiano  Tolentino,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Romel  Anízio,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

Pareceres  de  Redação  Final  e  proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Lei nº 3.096/2012, em turno único (Deputado Romel Anízio); e

Projeto de Lei nº 3.114/2012, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino). Passa-se

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

proposições que dispensam à apreciação do Plenário da Assembleia. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.966 e 2.970/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Rogério

Correia e  Paulo Guedes,  em que solicitam seja realizada audiência pública desta

Comissão para debater as ações dos Governos Federal e Estadual voltadas para os

municípios afetados pela seca ou estiagem na área de atuação da Superintendência

de  Desenvolvimento  do  Nordeste  (Sudene).  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, 30 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Romel Anízio – Doutor Viana.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

23/5/2012

Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno Siqueira, André Quintão, Gustavo Valadares, Luiz Henrique, Bosco e Rômulo

Viegas,  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 da 2ª Parte (Ordem

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

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

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.259/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo  Valadares).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – André Quintão – Glaycon Franco –

Luiz Henrique.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,

EM 24/5/2012

Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Bonifácio  Mourão,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por

indicação da Liderança do BTR) e a Deputada Liza Prado (substituindo o Deputado

Délio  Malheiros,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
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Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Doutor  Viana.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

havendo matéria a ser apreciada,  os Deputados Adelmo Carneiro Leão,  Bonifácio

Mourão e Dr. Viana tecem suas considerações sobre o tema da Comissão, 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 extraordinária, a ser realizada dia 28 do corrente, às 16 horas, com a

finalidade de apreciar o relatório parcial desta Comissão, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Antônio Júlio – Bonifácio Mourão.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

24/5/2012

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Lafayette  de  Andrada,  Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir  (substituindo o  Deputado

Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Adelmo

Carneiro Leão,  Antônio Júlio  e Pompílio  Canavez.  Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes.  A Presidência informa que a reunião  se destina a discutir  o

termo de ajustamento de gestão – TAG –, celebrado entre o governo do Estado e o

Tribunal  de  Contas,  que  prevê  a  adequação  gradual  da  aplicação,  por  parte  do

governo do Estado de Minas Gerais, de recursos em ações e serviços públicos de
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saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino e a discutir e votar proposições

da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  André  Reis,  Subsecretário  de  Planejamento,  Orçamento  e  Qualidade  do

Gasto  –  Seplag  –,  e  Eduardo  Antônio  Codo,  Subsecretário  do  Tesouro  Estadual,

ambos representando o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado;

Conselheiro Mauri Torres, relator do TAG do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais; Renato Barros, Diretor do SindSaúde-MG; e Lindolfo Fernandes de Castro,

Presidente do Sindifisco; e as Sras. Josely Ramos Pontes, Promotora de Justiça de

Defesa da Saúde; e Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do Sind-UTE-

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

aos Deputados Rogério Correia e Pompílio Canavez, autores do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Délio Malheiros, Presidente – Doutor Viana – Ivair Nogueira – Neider Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 24/5/2012

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco e Carlin

Moura,  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 escola em tempo integral e os programas do sistema estadual de

ensino e, especialmente, traçar o panorama das experiências em educação integral,

por sugestão do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos
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ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  de  Lourdes  Rodrigues  Fassy,

Superintendente  Regional  de  Ensino  da  Metropolitana  B;  Neuza  Macedo,

Coordenadora do Programa Escola Integrada da PBH; Lúcia Helena Alvarez Leite,

Coordenadora do Projeto Teia da Faculdade de Educação da UFMG; Eliani Geralda

de  Oliveira  França,  Diretora  da  Escola  Estadual  Padre  João  Botelho;  Melane  de

Almeida Zandonadi, Diretora da Escola Estadual Sarah Kubitschek, em Ouro Preto; e

Nádia Cristina Pereira Eulálio de Souza, Diretora da Escola Estadual Dona Augusta

Gonçalves  Nogueira;  e  o  Sr.  Gustavo  Nominato  Marques,  Gerente  do  Projeto

Educação  em  Tempo  Integral  -  Ensino  Fundamental  e  Médio  -  da  Secretaria  de

Estado de Educação, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de

Estado  de  Educação,  os  quais  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  como  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais e, após, concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, também

como autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações.

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

Registra-se a presença do Deputado Paulo Lamac.  Abertos os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

Moura (6) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação

pedido de informações sobre o projeto pedagógico que visa adotar a política da sala

unificada, também conhecida como turma multisseriada;  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  a  adoção  da  política  da  sala  unificada;  seja

encaminhado à Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da

Educação pedido de informações para que relate se o Município de Contagem ou a

Fundação Educacional de Contagem receberam recursos federais por intermédio do

Programa Brasil Profissionalizado, instituído pelo Decreto nº 6.302, de 2007, e se já

existe convênio firmado com tais entidades para viabilizar a oferta da Bolsa-Formação

ou  do  Fies-Técnico  no  âmbito  do  referido  Município;  sejam  encaminhados  à

Secretaria de Estado de Educação pedidos de providências para adoção de medidas
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de  segurança  em  favor  da  Escola  Estadual  Cândido  Martins  de  Oliveira,  que,

conforme denúncias, tem sido alvo de roubos e furtos constantes; para a reforma da

Escola  Estadual  José  Lucas  Filho,  no  Bairro  Fonte  Grande,  no  Município  de

Contagem;  e  para  que  sejam  incluídos  no  planejamento  de  instalação  de  novas

escolas estaduais os Bairros Perobas, Sapucaias, Nova Contagem e Industrial,  do

Município  de  Contagem;  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão sobre o financiamento de pesquisas da Fundação de Amparo

à Pesquisa do Estado de Minas gerais. Fica prejudicado o requerimento do Deputado

Antônio  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para

debater a adoção das classes multisseriadas nas escolas estaduais, com base nos

termos  do art.  284,  inciso  I,  que declara  prejudicada a  discussão ou votação de

proposição com objetivo idêntico ao  de outra aprovada.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 28/5/2012

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Ipatinga a Deputada Rosângela

Reis e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita

aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que

a reunião  se  destina  a  contextualizar  a  situação  de  violência contra  a  mulher  no

Município e região e debater a política de enfrentamento à violência e de atenção à

mulher vitimizada. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Carmen Rocha, Subsecretária de Estado de Desenvolvimento Social;

Laurelle  Carvalho  de Araújo,  Coordenadora  do  Núcleo de Defesa dos Direitos  da

Mulher  em  Situação  de  Violência  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  Lívia

Athayde  Oliveira,  Delegada  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher  de  Ipatinga;
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Elmina Ferreira,  Presidente do  Conselho  Municipal  da  Mulher  de Ipatinga;  Lenice

Ferreira Mendes, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Ipatinga;

e os Srs. Samuel Saraiva Cavalcante e Bruno Schiavo Cruz, Promotores de Justiça

da Comarca de Ipatinga; Altair Pereira de Azevedo, Coordenador Local da Defensoria

Pública  em  Ipatinga;  José  Geraldo,  Vereador;  Mauro  Nunes,  Diretor  Regional  da

Sedese; Rodrigo Manhaes de Oliveira e Geraldo Magela de Morais, Delegados de

Polícia; e Ten. Lindon Johson, Chefe da Pasta de Direitos Humanos do 14º Batalhão

da Polícia Militar, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na

condição de autor, juntamente com a Deputada Rosângela Reis, do requerimento que

deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

recebe documento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, entregue pela

Defensora Pública Laurelle Carvalho de Araújo, que contém informações e propostas

de atuação da Defensoria Pública do Estado no atendimento da mulher em situação

de violência doméstica e familiar  no Estado, complementando o relatório entregue

anteriormente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 maio de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luzia Ferreira - Liza Prado.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/5/2012

Às 13h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e Almir Paraca (substituindo o Deputado Paulo

Lamac, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está

presente  também  o  Deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dá-a por aprovada e a

subscreve.  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),
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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 (4) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para ouvir o

agente  penitenciário  Wandrew  Schwenck  e  para  obter  esclarecimentos  sobre  a

omissão  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  em  cumprir  o  compromisso

firmado com a Comissão, em visita realizada no dia 14/6/2010; sejam encaminhados

ao Cel. Eduardo César Reis, Diretor de Recursos Humanos da PMMG, pedido de

informações sobre os motivos da demora na concessão de reforma ao 1º-Ten. PM

QOR José Carlos Picoli e pedido de providências para agilizar esse processo; seja

realizada reunião de audiência pública, com a presença do Cel. PM Eduardo César

Reis,  para discutir  a demora na concessão da reforma ao 1º-Ten. PM QOR José

Carlos  Picoli;  sejam  encaminhadas  ao  Sr.  Cláudio  Roberto  Pessoa  Dornelas,

Delegado-Chefe  da  Delegacia  de  Polícia  Federal  de  Juiz  de  Fora,  as  notas

taquigráficas das reuniões desta Comissão em que se discutiram denúncias sobre as

atividades do crime organizado em Juiz de Fora, envolvendo policiais civis e militares.

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

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

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e o

Deputado Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão. A Presidente, Deputada

Rosângela Reis, 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 debater as relações trabalhistas da Cemig. Nesse momento, faz-

se presente  o  Deputado Pompílio  Canavez,  membro da Comissão.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Luciana Marques

Coutinho,  Procuradora  do  Trabalho,  representando  o  Sr.  Helder  Santos  Amorim,
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Procurador-Chefe do Trabalho em Minas Gerais; e os Srs. Francisco Henrique Otoni

de Barros e Ricardo Ferreira Deusdará, Auditores Fiscais, ambos representando o Sr.

Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego

de Minas Gerais; Ricardo Luiz Diniz Gomes, Superintendente de Recursos Humanos,

representando o Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig; e Jairo

Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro/MG, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Pompílio Canavez

que, representando o autor do requerimento que deu origem ao debate, Deputado

Rogério  Correia,  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, momento em que o Deputado

Pompílio Canavez se retira da reunião e é substituído pelo Deputado Rogério Correia,

por indicação da Liderança do PT. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da

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

discussão e a votação de proposições da Comissão. São recebidos pela Presidência,

para serem aprovados em reunião posterior, requerimentos dos Deputados Rogério

Correia (2) em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Cemig para tratar

com  seu  Diretor-Presidente  as  questões  debatidas  na  4ª  Reunião  Extraordinária,

realizada em 29/5/2012, e sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 4ª Reunião

Extraordinária,  realizada  em  29/5/2012,  que  debateu  as  relações  trabalhistas  da

Cemig, ao Governador do Estado e ao Diretor-Presidente da Cemig; e Duarte Bechir

em que requer seja enviado ofício à Cemig solicitando a documentação referente ao

processo seletivo promovido pela referida empresa, incluindo o edital, dentre outros

documentos correlatos, bem como toda a documentação referente ao procedimento

de escolha e  adesão ou não dos  trabalhadores  ao  plano de saúde da empresa.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir - Ivair Nogueira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.127/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Escola de Futebol Indianápolis, 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 3.127/2012 pretende declarar de utilidade pública a Escola de

Futebol Indianápolis, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do civismo e da

cultura física.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol amador, e participa de competições, sempre zelando pelo cumprimento da

legislação desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Escola de Futebol

Indianápolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.127/2012, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.382/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Campos Altos o trecho rodoviário que especifica.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  e  em

seguida foi apreciada pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,

que opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.382/2011 desafeta o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia AMG-900, com extensão de 2.054m contados a partir do entroncamento da

Rodovia até o acesso à BR-262, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município

de Campos Altos.

Em atendimento ao interesse público, que deve nortear o negócio jurídico em pauta,

prevê  o  parágrafo  único  do  art.  2º  da  proposição  que  a  área  será  destinada  à

instalação de via urbana, integrando o perímetro urbano do Município de Campos

Altos.

Da mesma forma, a alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez

que o art. 3º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for ele

utilizado com a finalidade prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
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estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar  que a Emenda nº 1,  apresentada pela  Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, tem como objetivo identificar claramente o trecho

objeto da proposição.

Após análise, percebe-se que o projeto de lei em tela atende aos preceitos legais

que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não criar

despesas  para  o  erário  e  não acarretar  repercussão na Lei  Orçamentária.  Pode,

portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.382/2011, no

1º  turno,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Doutor Viana - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.777/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em análise  torna

obrigatória a afixação de cartazes nos banheiros de uso público do Estado, contendo

informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis - DSTs.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

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 questão tem por objetivo tornar obrigatória a afixação de cartazes,

nos  sanitários  de  uso público do  Estado,  contendo informações  básicas  sobre  as

doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, bem como sobre a forma de evitar

seu contágio. O projeto determina, ainda, que os referidos cartazes deverão conter o

número de telefone do órgão responsável por atender o cidadão e esclarecer suas

dúvidas.

As DSTs são consideradas um dos problemas de saúde pública mais comuns no

mundo  e  estão  relacionadas  à  mortalidade  materna  e  infantil.  Entre  suas

consequências estão a infertilidade feminina e masculina, a transmissão da mãe para

o filho, determinando perdas gestacionais ou doença congênita e o aumento do risco

de infecção pelo HIV.

De acordo com consulta realizada no Datasus, houve cerca de 36 mil casos de aids

identificados no Brasil em 2009, sendo a Região Sudeste a que apresentou o maior

número. Em Minas Gerais, foram quase 2.470 casos no ano de 2009. A Organização

Mundial de Saúde - OMS - estima que no Brasil há, por ano, cerca de 1 milhão de

casos de sífilis;  1,5  milhão de gonorreia;  quase 2 milhões  de  casos  de  clamídia,

aproximadamente 640 mil de herpes genital e 685 mil casos de HPV.

O Ministério da Saúde - MS -, por meio do Departamento de DST, Aids e Hepatites

Virais,  desenvolve  o  Programa  Nacional  de  DST  e  Aids  e  busca  fortalecer  a

cooperação técnica e financeira com Estados, Municípios, organismos internacionais

e organizações da sociedade civil. As principais formas de cooperação financeira e

técnica  ocorrem por  meio  de projetos,  pela  política de  incentivo e pela  execução

direta  (aquisição  e  distribuição  de  medicamentos  e  preservativos).  As  ações  do

referido Programa são pautadas por três grandes objetivos: reduzir a incidência da

infecção pelo  HIV (aids)  e  de  outras  DSTs;  ampliar  o  acesso ao diagnóstico,  ao

tratamento e à assistência; fortalecer as instituições públicas e privadas responsáveis

pelo controle das DSTs e da aids.

Entre  as  ações  do  Departamento  de  DST,  Aids  e  Hepatites  Virais,  podemos

destacar o Projeto Debi Brasil, que implementa estratégias de prevenção ao HIV e

outras DSTs para “gays” e outros HSHs (homens que fazem sexo com homens); o
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projeto Saúde e Prevenção nas Escolas - SPE -, que cuida da promoção da saúde

sexual e da saúde reprodutiva nas escolas; o Plano Integrado de Enfrentamento à

Feminização da Aids e outras DSTs; e algumas ações relacionadas à assistência às

DSTs,  à  aids  e  à  hepatite,  dentro  do  Plano  Nacional  de  Saúde,  no  sistema

penitenciário (aconselhamento sobre aids, hepatites virais e outras DSTs na chegada

ao  presídio;  testagem  dessas  doenças;  tratamento  nos  casos  diagnosticados  de

infecção  por  HIV  ou  de  outra  DST;  distribuição  de  preservativos  aos  presos  e

servidores prisionais; distribuição do “kit” de redução de danos).

No âmbito do Estado, há o Programa Estadual de DST/Aids, que, seguindo a lógica

do SUS e o Plano Diretor de Regionalização, é constituído por uma Coordenadoria

Estadual e por 54 Municípios que recebem incentivo fundo a fundo do Ministério da

Saúde para ações de prevenção e assistência às DSTs e à aids, além da própria

Secretaria de Estado de Saúde -  SES. A Coordenadoria faz o monitoramento dos

Municípios do Estado que têm o incentivo fundo a fundo para HIV (aids) do Ministério

da Saúde, orientando quanto às ações prioritárias. Os planos de ações e metas são

analisados,  depois  de  aprovados  nos  conselhos  municipais  de  saúde,  e

encaminhados ao Programa Nacional de DST/Aids, assim como o plano do Estado,

elaborado pela Coordenadoria.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria em estudo, apresentou

substitutivo  para  sanar  vícios  da  proposição.  O  referido  substitutivo  mantém  a

obrigatoriedade da afixação de cartazes nos sanitários de uso público, mas, ao invés

de trazer informações sobre as DSTs, tais cartazes deverão conter um número de

telefone  de  serviços  de  saúde  e  órgãos  governamentais,  a  serem  definidos  em

regulamento, para esclarecer dúvidas dos cidadãos a respeito dessas doenças. Ainda

de acordo com o substitutivo apresentado, em caso de descumprimento do comando

da proposição, será aplicada multa entre 50 e 150 Ufemgs.

Concordamos com as alterações propostas pela Comissão anterior e informamos

que no MS há um serviço de ouvidoria, chamado Disque Saúde (136), que, além de

ser um espaço de cidadania, é também um instrumento que contribui para a gestão

do  SUS.  Por  meio  desse  serviço,  o  cidadão  pode  manifestar  suas  reclamações,

sugestões,  solicitações  e  denúncias,  bem  como  solicitar  informações  relativas  à
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saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.777/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/5/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Duarte Bechir, notificando o falecimento do Sr. Ovídio Carlos Maia,

ocorrido em 25/5/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE JUNHO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 31/5/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura

- Carlos Henrique - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - João Leite -

João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -

Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Doutor  Viana)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia;  questão  de  ordem;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:

Suspensão e reabertura da reunião - Questão de ordem -  Discussão e Votação de

Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.060/2012;  designação

de relator; emissão de parecer pelo relator; discursos dos  Deputados Antônio Júlio,

Sávio Souza Cruz e Rogério Correia; votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação do Substitutivo nº 1,

salvo emendas; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação do
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projeto, salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;

votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação;  votação  das  Emendas  nºs  2  e  3;  rejeição;  verificação  de  votação;

ratificação da rejeição -  Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.061/2012;

designação de relator;  emissão de parecer  pelo  relator;  discursos  dos Deputados

Sávio Souza Cruz, Rogério Correia e Antônio Júlio; votação do Substitutivo nº 2, salvo

emendas;  rejeição;  verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição;  votação  do

Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  rejeição;  verificação  de  votação;  ratificação  da

rejeição;  votação  do  projeto,  salvo  emendas;  aprovação;  verificação  de  votação;

ratificação  da  aprovação;  votação  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  verificação  de

votação; ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 2; rejeição; verificação de

votação; ratificação da rejeição; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Almir

Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo

Lamac -  Pinduca Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h5min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o

Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O Deputado Fábio Cherem, 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

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia  -  Sr.  Presidente,  na parte  da  tarde,  eu  havia  feito

várias considerações, que não estão incluídas na ata, acerca dos projetos que estão

em  votação  hoje  na  Casa,  projetos  de  empréstimo  do  governo.  Nessas

considerações, lembro que disse que o governo requer agora um empréstimo de mais

de R$3.000.000.000,00 para um programa de estradas em Minas Gerais. Mas eu já

havia cobrado - e não obtive nenhuma resposta do governo - o planejamento ou a

prioridade de investimento desses recursos. São empréstimos pedidos ao BNDES,

vejam bem. O governo não conseguiu empréstimo em bancos internacionais. Creio

eu que, com Minas quebrada, com Minas falida, é difícil conseguir empréstimos de

credores  internacionais.  E  não  tem  conseguido.  No  ano  passado  pediu

R$7.000.000.000,00.  Os  bancos  internacionais  deram  uma  banana  para  Minas

Gerais. Devem ter pensado: o Senador Aécio Neves, quando Governador, quebrou

Minas e agora quer mais dinheiro emprestado? Então, não emprestaram os recursos.

Agora, o governo vai ao BNDES solicitar recursos do governo federal. É o mesmo

governo federal que o governo de Minas vem atacando, dizendo ser o responsável

pelos  problemas  de  Minas,  inclusive  responsável  por  juros  de  dívidas  feitas  em

acordo entre o Governador Azeredo e o ex-Presidente Fernando Henrique. Mas o

governo de Minas, mais em proveito de um projeto próprio do Senador Aécio Neves

de querer ser Presidente da República – eu disse isso na parte da tarde –, com esse

projeto  prefere  atacar  o  governo  federal  pelos  problemas  que  Minas  tem.  E  não

resolveram os problemas. É aquela ideia do quanto pior melhor, vamos tentar jogar a

culpa no governo federal. Assim tem agido, infelizmente, o governo do Estado. Fico

até pensando se essa é uma boa estratégia para Minas Gerais. Eu penso que não.

Enfim, o que vemos é o governo pedir agora ao BNDES recursos emprestados. Mas

não sabemos os juros que serão pagos. Depois ainda vão atacar o BNDES: “Olha o
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governo cobrando juros...” É muito engraçado isso: pedem dinheiro para pagar juros e

depois  xingam  o  BNDES  porque  cobrou  os  juros.  Por  isso  não  conseguem

empréstimo. Como um Estado ou alguém pode conseguir empréstimo se, depois, vão

xingar o credor: “Olha, credor, você me emprestou, mas está cobrando juros altos.” E

é o mesmo credor, o governo federal. Sr. Presidente, eu estranhei isso. Além disso,

solicitei que nos dissessem qual o planejamento, até para que o BNDES saiba qual o

planejamento de investimento, quais as regiões, se serão as mais carentes, as que

têm  IDH  menor,  quais  serão  as  estradas,  se  os  Prefeitos  podem  ter  alguma

perspectiva, se os Deputados que estão aprovando o empréstimo, sejam do governo

ou da Oposição, vão aprovar algo viável, se vai atender às necessidades do Estado.

Nós, Deputados, andamos pelo Estado inteiro e sabemos quais são as necessidades.

E vai ficar a cargo de quem essa definição? A Assembleia sequer vai opinar. E nada

disso,  Sr.  Presidente,  foi  respondido  a  mim,  até  o  presente  momento.  Nada,

absolutamente nada.  O governo tem um acordo com a Assembleia Legislativa de

emendas parlamentares que são justas, que têm sido apresentadas. No ano passado,

todos os Deputados indicaram, com uma proporção igual entre a base do governo e a

Oposição,  porque serão recursos públicos,  por  ser para a Assembleia Legislativa.

Estamos vendo agora uma situação complicada, em que o governo só atende à sua

base,  quem  com  ele  vota.  Realmente  fica  difícil  falarmos  em  democracia,  em

republicanismo  -  o  governo  gosta  muito  de  usar  esse  termo  -,  em  atender  à

municipalidade em seu conjunto. Mas estamos vendo agora uma exclusão de setores

da  Assembleia  Legislativa.  Com  base  nisso,  Sr.  Presidente,  não  foi  possível

aprofundarmos esse debate. Os projetos de empréstimo estão aí apresentados, sem

nenhum acordo feito conosco, sem nenhum entendimento. Quero apenas anunciar

que vamos votar contrariamente aos projetos de empréstimo do governo. Não houve

nenhum  tipo  de  acordo  firmado  conosco.  Não  há,  no  nosso  entender,  nenhuma

justificativa para esse empréstimo. A dívida está alta e ficará maior e não se sabe

onde serão aplicados os recursos. Aliás, tentamos fazer indagações e, muitas vezes,

não  conseguimos.  O  nosso  espaço  de  discussão  foi  extremamente  pequeno  em

relação a essa questão. Então, Sr. Presidente, durante a tarde, tentei, mais uma vez,

conversar isso com o Líder de Governo. Tive uma boa relação de conversa, mas não
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foi possível acertar esse acordo.

Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Até  sugiro  a  V.  Exa.,  se  possível,  que

suspendêssemos a reunião, a fim de tentar ver se existe algum nível  possível  de

entendimento com a Oposição nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria

constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Rogério  Correia,  vai  suspender  a  reunião  por  20  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 Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a retirada do requerimento de

inversão de pauta de minha autoria.

O Sr.  Presidente - Está retirado. O Deputado Rogério Correia havia requerido a

inversão de pauta,  mas,  em sintonia  com o Líder  do  Governo e  com os demais

Líderes, promoveu os acordos necessários.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.060/2012, do

Governador do Estado, que altera a Lei  nº 19.969,  de 26/12/2011,  que autoriza o

Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  BNDES  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em
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Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela

rejeição das Emendas nºs 2 e 3. No decorrer da discussão, foram apresentados ao

projeto dois substitutivos do Deputado Rogério Correia, que receberam os nºs 1 e 2.

Nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator

da matéria o Deputado Lafayette de Andrada. Com a palavra, o relator para emitir seu

parecer.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NºS 1 E 2 APRESENTADOS AO PROJETO

DE LEI Nº 3.060/2012

Relatório

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

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

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

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

outras providências”.

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

urgência, conforme dispõe o art. 69 da Constituição do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  manifestou-se

favoravelmente à aprovação do projeto, acolhendo a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Em Plenário, na fase de discussão no 1º turno, o projeto recebeu a Emenda nº 2, de

autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, e a Emenda nº 3, de autoria do Deputado

Rogério Correia, e voltou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para

receber  parecer.  Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária opinou pela rejeição das Emendas nºs 2 e 3.

Decorrido o prazo regimental de manifestação do Plenário em 1º turno, o projeto foi
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incluído em ordem do dia para discussão e votação em turno único, nos termos do

art.  208,  § 1º.  Na fase de discussão,  foram apresentados o Substitutivo nº  1,  de

autoria do Deputado Rogério Correia, e o Substitutivo nº 2, de autoria da Bancada do

PT, que recebem agora parecer, nos termos do art. 211 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe propõe alterações na Lei nº 19.969, de 26 de dezembro

de 2011, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O  Substitutivo  nº  1  pretende  incluir  no  projeto  o  detalhamento  das  ações

consignadas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  que  serão

financiadas com os recursos das operações de crédito. Para tanto, o Substitutivo nº 1

suprimiu os  nomes das operações de crédito a serem firmadas junto ao  BNDES,

quais sejam o 2º Programa de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - PDI-II -

e o Programa de Infraestrutura Rodoviária, incluindo em seu lugar os programas do

PPAG.

O Substitutivo nº 2 pretende autorizar a contratação da operação de crédito junto ao

BNDES substituindo e revogando integralmente a Lei nº 19.969, de 2011. Da mesma

forma  como  apresentado  no  Substitutivo  nº  1,  também  suprimiu  os  nomes  das

operações de crédito a serem firmadas junto ao BNDES e inseriu o detalhamento das

ações estampadas no PPAG.

Importa ressaltar que a lei autorizativa deve conter, entre seus elementos, o nome

da  operação  junto  ao  agente  financiador,  os  quais  foram  suprimidos  pelos

Substitutivos nº 1 e 2, resultando em impropriedade técnica. É necessário salientar

também que, em reunião realizada com os técnicos do Poder Executivo, foi informado

que ainda estão ocorrendo as tratativas de negociação junto ao BNDES, razão pela

qual não foi possível consignar diretamente no texto da lei os nomes das ações e

programas do PPAG que seriam financiados pela operação. Nesse sentido, optou-se

por fazer constar no texto apenas as áreas relacionadas a essas ações, quais sejam

infraestrutura,  mobilidade  urbana  e  segurança  pública,  de  forma  a  vincular  os

recursos. Assim, ao informar de forma expressa os nomes das ações no texto da lei,

os Substitutivos nºs 1 e 2 podem provocar a inviabilidade de aplicação da autorização
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ora analisada, caso as tratativas junto ao BNDES alterem as ações ou programas.

Por essas razões, opino pela rejeição dos Substitutivos nº 1 e 2.

Conclusão

Diante  do  exposto,  este  relator  opina  pela  rejeição dos  Substitutivos  nºs  1  e  2

apresentados ao Projeto de Lei nº 3.060/2012.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, esta tem sido uma semana importante,

que deve culminar na sexta-feira, com a reunião lá no Rio Grande do Norte, onde

Minas Gerais discute o seu endividamento. Todos sabemos que o Estado de Minas

Gerais tem uma dívida com a União de R$70.000.000.000,00 e que estamos pagando

R$400.000.000,00 por mês. Isso é mais do que o governo investe na área da saúde.

O governo só investe 8% da sua receita líquida em saúde e 13% para o pagamento

da dívida. E estamos aprovando mais um empréstimo. Gostaria de alertar as pessoas

para o fato de que vários de nós, Deputados, já devemos conhecer essa história.

Quando uma pessoa está quebrando, como no caso de Minas Gerais,  que está

falida, passa a pegar dinheiro de um, para remendar aqui, e de outro, para tentar se

salvar. Mas Minas Gerais continua devendo e pagando R$400.000.000,00 de juros

por  mês  e  ainda  está  pedindo,  ao  BNDES  -  e  temos  outros  projetos  -,  mais

R$2.450.000.000,00. Então, o governo teria de explicar essa dívida de Minas. Hoje e

amanhã,  uma  comitiva  da  Assembleia  Legislativa,  que  tem  feito  um  trabalho

importante,  foi  a  Natal,  RN,  para  discutir  a  renegociação  da  dívida.  E  estamos

contraindo, somente com o BNDES, mais R$2.450.000.000,00.

A Assembleia Legislativa não deveria aprovar esse projeto e dar essa autorização,

pois estamos endividando o Estado mais ainda do que já está, sem contar com a

dívida com a Cemig. Até agora o governo não se explicou, nem a Cemig, sobre isso.

De  uma  hora  para  a  outra,  apareceu  uma  dívida  com  a  Cemig  de

R$5.500.000.000,00. O governo do Estado deve à Cemig muito mais do que vale o

patrimônio dessa empresa. A Assembleia Legislativa deve ter o cuidado de buscar

essas explicações, até para cumprir o seu papel constitucional de fiscalização. Não

estamos  preocupados  com  isso,  e  Minas  está  quebrada  e  falida.  Se faliu,  como
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estamos autorizando mais R$4.000.000.000,00 de empréstimos? Só com o BNDES

são  R$2.450.000.000,00.  E  não  se  discute  isso.  O  governo  evitou  abrir  uma

discussão no Plenário, nessas quatro ou cinco reuniões que realizamos, assim como

fez hoje  na  parte  da  tarde.  Ele  não deu  oportunidade  à  Oposição de fazer  uma

discussão mais longa do processo, até para debatermos com os Deputados da base.

Não tivemos essa oportunidade. A única oportunidade que teremos - assim mesmo,

de 5 minutos - será apenas de manifestar o nosso voto contrário, pois, como ainda

estamos  discutindo  a  dívida,  não  podemos  autorizar  mais  um  empréstimo  de

R$2.450.000.000,00, só com o BNDES.

E a Cemig, até agora, não explicou por que o Estado de Minas Gerais lhe deve

R$5.500.000.000,00. Aprovamos um empréstimo para saudar essa dívida, que cairia

para R$3.500.000.000,00,  e seria feita  uma nova formatação de pagamento,  mas

estamos contribuindo para a falência do Estado. Está certo que o governo diz que

isso é para investimento em vários projetos, de estradas e mais não sei o quê. Está

certo.  A  gente  chega.  Como  o  Estado  está  quebrado,  falido,  está  pegando

R$2.450.000.000,00,  que  só  começará  a  pagar  daqui  a  três  anos.  Ele  tem  uma

carência de três anos. Se fosse para pagar este ano, não teria a mínima condição de

contrair esse empréstimo. Não acredito que o BNDES teria coragem de emprestar

dinheiro  a  um  Estado  falido,  como  está  Minas  Gerais.  Essa  gestão  tem  de  ser

discutida. Esse empréstimo de R$2.450.000.000,00 que estamos autorizando hoje é

algo que assusta todos nós que acompanhamos a discussão do endividamento e da

falência de Minas Gerais.

O nosso Estado vendeu o déficit zero, que foi uma propaganda terrível, ao Brasil

inteiro, mas, de uma hora para outra, apareceu uma dívida de R$70.000.000.000,00,

mais  uma  de  R$5.500.000.000,00  com  a  Cemig  e  mais  um  empréstimo  com  o

BNDES de R$2.450.000.000,00. Aonde iremos? Quem pagará essa conta é o povo

mineiro, que já não tem saúde, educação e segurança pública. Está certo que essa

dívida será paga daqui a três anos, mas uma hora o prazo do empréstimo vencerá.

Por isso, da minha parte, quero que seja registrado nos anais da Casa o meu voto

contra, como já votei várias vezes, inclusive nesse endividamento absurdo de Minas

Gerais  com  a  União,  com  uma  dívida  de  R$70.000.000.000,00.  Pagamos
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R$400.000.000,00,  e muita  gente  ainda bate  palma,  esquecendo-se  de  que  esse

dinheiro fará falta na saúde, na educação e nos interesses de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  muito  especialmente,  gostaria  de  me dirigir  ao povo de Minas Gerais

através da TV Assembleia.

Está hoje aqui, prestes a ser aprovado, o primeiro de uma série de projetos de lei

que  o  Governador  Anastasia  remete  a  esta  Casa  solicitando,  mais  uma  vez,

autorização legislativa para contrair empréstimos.

Nós mineiros, que fomos bombardeados por quase uma década com o intensivo

“marketing” do déficit zero, do choque de gestão e, mais recentemente, do PIB da

China, agora descobrimos, decepcionados e atônitos, que Minas Gerais, com o déficit

zero, com o choque de gestão e com o PIB da China, quebrou. Sr. Presidente, Minas

Gerais quebrou no afã de construir  para o Brasil  uma imagem mítica do Senador

Aécio Neves, cuja candidatura presidencial se converteu no projeto único do governo

de Minas. Inicialmente uma obsessão pessoal, familiar, do grupo político, mas que

agora se converte numa obsessão da ação administrativa do governo de Minas e fez

relegar a segundo plano a possibilidade de Minas Gerais construir algum projeto de

governo. Não temos em Minas Gerais projeto de governo, não temos projeto para a

educação, para a saúde e para a segurança. Não é à toa que a segurança vive uma

crise, sendo Minas Gerais o único Estado do Sudeste onde a criminalidade sobe.

Na saúde, o governo recentemente faz um TAG com o Tribunal de Contas propondo

nada menos que a suspensão da vigência da Constituição em Minas Gerais para que

o governo continue descumprindo o mínimo constitucional de 12% para a saúde. Na

educação, 112 dias de greve dos professores, que foram proibidos de ter acesso à

merenda escolar, um clima permanente de confronto com a classe do magistério. E,

mais uma vez, em outro TAG, o governo pede autorização para também suspender a

vigência  da  Constituição  no  que  toca  à  necessidade  de  aplicar  o  mínimo

constitucional de 25% na educação.

Portanto, o governo relega a segundo plano qualquer projeto para suas áreas-fim,
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para a área de prestação de serviços e, sobretudo, no plano social, na saúde, na

educação  e  na  segurança  e  faz  essa  opção  maldita  por  ter  apenas  um  projeto

eleitoral, um projeto de “marketing” do Senador. Agora, quando as coisas começam a

apertar  e  já  não  é  mais  possível  esconder  dos  mineiros  que  Minas  quebrou,  o

governo lança uma estratégia diversionista de querer projetar para o governo federal

a responsabilidade do que acontece. O governo do Estado faz uma grande campanha

contra a dívida da União. Até se esqueceram que durante 10 anos Minas tinha déficit

zero, mas agora tem uma dívida impagável. Curioso que, tendo uma dívida impagável

e já sendo o Estado mais endividado de todos da Federação, só do governo de Aécio

Neves  para  cá,  com  esses  projetos  que  estão  em  pauta,  completarão  mais

R$13.000.000.000,00  de  novos  endividamentos,  além  da  dívida  fundada  com  o

governo federal.

Pasmem, mineiras e mineiros, o projeto prevê uma carência de três anos, ou seja, o

governo que endivida Minas não vai  pagar nada. A conta ficará para os próximos

gestores,  para as  próximas gerações,  quando,  aliás,  voltará a entrar  em vigor  na

cabeça desse governo a Constituição do Estado. No próximo governo - na cabeça

deles  -  voltará  a  necessidade  de  investimento  dos  12% na  saúde,  dos  25% na

educação, além de começar a pagar a carência dos novos empréstimos que se fazem

para manter a farsa em que se converteu Minas Gerais na obsessão presidencial do

Senador Aécio Neves.

Portanto,  quero  encaminhar  contrariamente  à  aprovação  desse  projeto  por

coerência, já que o PMDB foi contrário, aliás lá atrás, à negociação que gerou essa

dívida que hoje se diz dramática, realizada ou negociada entre Eduardo Azeredo e

Fernando  Henrique  Cardoso,  ambos  do  PSDB.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.

Reitero o encaminhamento contrário ao projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, em nome da Bancada do PT, quero

encaminhar  contrariamente  a  esse  projeto  de  lei  que  requer  empréstimo  de

R$2.400.000.000,00.  Os  argumentos  são  bastante  semelhantes  àqueles

apresentados pela Bancada do PMDB, mas acrescento outros. Esse é um pedido de
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empréstimo  ao  BNDES,  portanto,  ao  governo  federal,  porque  o  governo  não

conseguiu  empréstimo junto  aos  organismos  internacionais.  Disseram  que foi  por

causa do “tsunami” no Japão, mas creio que foi devido ao “tsunami” nas contas de

Minas. O Estado está quebrado, está com “tsunami” nas contas. Fica difícil um banco

japonês emprestar-lhe dinheiro. Até o santo nome “tsunami” foi usado em vão para

dizer  que  o  governo  não  conseguiu  dinheiro  emprestado  do  Japão.  Como Aécio

Neves  quebrou  Minas  e  é  difícil  conseguir  empréstimo  com  organismos

internacionais, recorre-se à mãe União, à mãe Dilma, à mãe do PAC, que, com sua

bondade e benevolência, dará esses R$2.400.000.000,00. E aqui na Casa, a base de

governo a  xinga de agiota.  É  claro  que depende da aprovação da Secretaria  do

Tesouro Nacional. Não estão falando desse detalhe. Xingando a Presidente de agiota,

pode ser que ela sinta que, se emprestar, irá agiotar Minas. Como alguém pode, em

sã  consciência,  emprestar  dinheiro  para  agiotar?  Uma  Presidenta  com  a

responsabilidade da Dilma provavelmente não fará isso. Os recursos são nacionais.

Então, essa incoerência para fazer a campanha do Aécio Neves e governar Minas é

o dilema do Prof. Anastasia. Por isso Minas vai tão mal. O que quer Minas Gerais?

Responsabilizar errada, equivocada e injustamente a Presidenta Dilma e o governo

federal ou, de fato, governar? Acho que o Prof. Anastasia deveria optar por governar

Minas, e não, pelo projeto pessoal de Aécio 2014. Responsabilizar o governo federal

para dizer  “quanto pior,  melhor”  e que nada foi feito  em Minas porque o governo

federal não fez? Aí, pedem empréstimo e dizem, se ela emprestar, que é agiota. Fico

impressionado, “absurdado”, termo que usei hoje à tarde. Então, querem chamar o

credor  de  agiota.  Vejam a  incoerência.  Tudo isso não  para  servir  ao  governo de

Minas,  para  resolver  os  problemas,  mas  para  fazer  política  eleitoral,  usando  o

governo para o projeto pessoal do Senador Aécio Neves. Esse tem sido o dilema do

Governador Anastasia. São R$2.400.000.000,00 a mais, que, se emprestados, farão

falta em 2015 para cumprir o mínimo constitucional da educação e da saúde. Agora, o

governo  atestou,  assinou,  confessou que não o  cumpre.  Não vejo  os  Deputados

defensores da saúde mineira reclamarem que os 12% não serão aplicados em 2012,

2013  e  talvez  em  2014.  Somente  este  ano,  são  R$700.000.000,00  a  menos.

Somando os recursos da educação, teremos o total de R$15.000.000.000,00.
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A professora não pode se alimentar na escola para economizar. Ela tem de passar

fome porque a Secretaria de Educação persegue os professores que fizeram greve.

Aliás, Deputado Sávio Souza Cruz, no mês que vem, se não me engano, completa

um ano a maior greve das escolas de Minas Gerais, com duração de 112 dias. E

estão se vingando das professoras por terem reivindicado alimento.

Sr. Presidente, encaminho contrariamente à aprovação porque não vejo condições

de Minas  Gerais  arcar  com essa dívida.  Se um Estado  não consegue 12% para

investir na saúde, porque há muitos juros a serem pagos, nem 25% para aplicar na

educação, como pedir mais empréstimo e prejudicar a educação e a saúde? Não voto

em  prejuízo  da  educação  e  da  saúde  em  Minas  Gerais.  Portanto,  meu

encaminhamento, em nome da Bancada do PT, é pela rejeição desse projeto de lei.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Antônio Júlio - 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 Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “não” 47 Deputados. Não houve voto

favorável. Está, portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo nº 2, salvo emendas. Em

votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. As Dep utadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - 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,
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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 “não” 47 Deputados. Não houve voto favorável. Está,

portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo nº 1, salvo emendas.  Em votação,  o

projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - 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 Neilando Pimenta - Correção, Sr. Presidente. Meu voto é “sim”.

O Deputado Antônio Júlio - Declaração de voto, Sr. Presidente. Queria que V. Exa.

computasse o meu voto “não”. Nenhum destes equipamentos está funcionando. V.

Exa. podia pedir para tomar providência.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, voto “sim”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio vota “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados e retificados. Votaram “sim” 47 Deputados.

Votaram “não” 4 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo

emendas. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Rogério Correia - 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
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que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados. Está,

portanto, ratificada a aprovação da Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nºs 2 e 3.

As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Rogério Correia - 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 Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O  Sr.  Presidente  -  Está  retificado.  Votou  “sim”  1  Deputado.  Votaram  “não”  47

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  das  Emendas  nºs  2  e  3.  Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.060/2012 com a Emenda nº

1. À Comissão de Redação.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.061/2012,  do  Governador  do

Estado, que altera a Lei nº 19.960, de 23/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a

realizar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -

e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela  aprovação do projeto  com a  Emenda nº  1,  da Comissão de Justiça.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opinou pela rejeição da Emenda nº 2. No decorrer da discussão, foram apresentados

ao projeto dois substitutivos do Deputado Rogério Correia, que receberam os nºs 1 e

2. Nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa como

relator da matéria o Deputado Duarte Bechir. Com a palavra, o relator para emitir seu



178
____________________________________________________________________________

parecer.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NOS 1 E 2 APRESENTADOS AO

PROJETO DE LEI Nº 3.061/2012

Relatório

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

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

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

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

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

urgência, conforme dispõe o art. 69 da Constituição do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

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

apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou por sua aprovação

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão anterior.

Em Plenário, na fase de discussão no 1º turno, o projeto recebeu a Emenda nº 2, de

autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que  foi  encaminhada  à  Comissão  de

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

§ 2º,  do Regimento Interno. A Comissão, em sua análise, opinou pela rejeição da

Emenda nº 2.

Decorrido o prazo regimental de 45 dias sem apreciação, foi o projeto incluído na

ordem do dia, para discussão e votação em turno único, nos termos do art. 208, § 1º,

do Regimento Interno. Na fase de discussão em Plenário,  foram apresentados os

Substitutivos nos 1 e 2, de autoria do Deputado Rogério Correia, sobre os quais cabe

a este relator emitir parecer, nos termos do art. 211 do Regimento Interno.

Fundamentação

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

Poder Executivo a realizar operação de crédito, até o limite de US$700.000.000,00,
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junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -,  a serem aplicados na

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

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

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

estabelecidas no Programa de Fortalecimento da Segurança Cidadã.

Os Substitutivos nºs 1 e 2, apresentados em Plenário, não especificam o nome da

operação  de  crédito  a  ser  firmada  com  o  BID  (Programa  de  Fortalecimento  da

Segurança  Cidadã),  que  necessita  ser  citado  na  autorização  desta  Casa  para  a

contratação da referida operação, e se referem aos programas e ações elencados

como se fossem somente  programas,  o  que constitui  uma impropriedade técnica.

Assim, por excluírem um termo que é essencial à autorização legislativa e por se

referirem de forma inadequada aos programas e ações citados no projeto de lei, não

é possível acatar as alterações propostas.

Além disso, o Substitutivo nº 2 revoga a Lei nº 19.960, de 2011, mas incorpora

praticamente  todos  os  seus  dispositivos.  Apenas  o  art.  1º  da  lei  está  sendo

modificado, mantendo-se inalterados os demais artigos, o que resulta em incorreção

de técnica legislativa.  Não se justifica a revogação da citada lei,  uma vez que se

propõe apenas a mudança de um de seus dispositivos.

Conclusão

Diante  do  exposto,  este relator  opina  pela  rejeição dos Substitutivos  nºs 1 e 2,

apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei nº 3.061/2012.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas e, mais uma

vez, muito especialmente povo de Minas, através da TV Assembleia, acabamos de

aprovar aqui, com voto contrário do PT e do PMDB, R$2.500.000.000,00 de novos

empréstimos para uma Minas que quebrou. Depois do choque de gestão, do déficit

zero e do PIB da China, Minas quebrou. A propaganda continua tentando alardear

que as coisas, em Minas Gerais, vão muito bem, mas vão bem só na propaganda, Sr.

Presidente.  Na  segurança,  temos  assistido,  em  Minas  Gerais,  especialmente  na

Região Metropolitana, a um acréscimo preocupante de todos os índices que medem a
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violência no nosso Estado. Minas Gerais tragicamente é o único Estado do Sudeste

onde a criminalidade sobe. Portanto, até seria meritória a destinação que se pretende

dar a esse novo empréstimo, que seria o investimento em segurança.

Mas o que tristemente percebemos, Sr. Presidente, é que Minas Gerais abdicou de

um projeto de governo, Minas Gerais não tem projeto para a educação. O projeto

para a educação é cortar merenda, é o projeto magistério com fome, é projeto de

afrontar os professores e promover a maior greve da história do Estado de Minas

Gerais. O projeto é fazer TAG com o Tribunal de Contas, para suprimir e suspender a

vigência da Constituição. Na saúde, é a mesma coisa. Agora depois de aprovar, com

voto contrário do PT e do PMDB, R$2.500.000.000,00 de novos empréstimos, sem

nem parar para respirar, já vem aí mais R$150.000.000,00 em novos empréstimos.

Sr. Presidente, agora Minas Gerais faz essa opção, a opção da mídia, a opção da

propaganda.  Agora  faz  também  a  opção  por  tentar  atribuir  a  terceiros  a

responsabilidade  da  falta  de  governo,  em  Minas  Gerais.  Hoje,  a  Assembleia

Legislativa está promovendo uma coleta de assinaturas, para tentar viabilizar uma

emenda constitucional, exigindo que o governo federal invista, pelo menos, 10% em

saúde, o que é louvável. Contudo, omite dos mineiros que a Minas Gerais que se

empenha para criar um regramento constitucional para a União, estabelecendo um

mínimo constitucional de investimento em saúde, é a mesma Minas que descumpre

solenemente  o  mínimo  constitucional,  que  já  existe  e  está  sendo  descumprido

sistematicamente, desde o primeiro ano do governo do PSDB.

Não só se deram agora a autorização de descumprir a Constituição, mas acham

que  podem,  dominando  como dominam  o  “Tribunal  do  Faz  de  Conta”  do  nosso

Estado, fazer um TAG para dizer que têm a compreensão, que têm o acordo, que têm

a autorização  do  “Tribunal  do  Faz  de  Conta”  para  descumprir,  até  o  final  desse

governo, como - insisto - se fosse possível suspender a vigência da Constituição,

durante o Governo Antonio Anastasia. Esperamos que o Ministério Público continue

analisando  e  ajuíze  as  ações  cabíveis  ao  caso  e  que  retomemos  o  mínimo  de

normalidade, no cumprimento das leis em nosso Estado.

Mas o fundamental é, mais uma vez, dirigir a palavra a Minas Gerais. Você, mineiro,

que está cansado de ouvir a propaganda do déficit zero, do choque de gestão, do PIB
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da China, agora foi surpreendido ao ouvir que Minas tem uma dívida impagável e,

mesmo assim,  continua contraindo mais  dívida.  Só hoje,  R$2.500.000,00 e  agora

mais R$150.000.000,00 totalizando R$13.000.000.000,00 de novos empréstimos só

do governo Aécio para cá. Isso faz com que Minas Gerais esteja hoje no “ranking”, na

vanguarda, como eles gostam sempre de alardear, como o Estado mais endividado

da Federação. Minas tem a pior relação dívida-PIB entre todos os Estados. É a Minas

quebrada, herança de Aécio, que está usando todos os recursos de Minas Gerais

para apenas fazer propaganda e campanha política para seu projeto pessoal. Acho

que a história cobrará um preço alto desse Senador. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Minas  quebrou.  Aécio  quebrou

Minas,  essa é a  verdade.  Como agem os  governos neoliberais?  Como agiam no

passado nacionalmente. Fernando Henrique pegava dinheiro do FMI, pagava juros,

vendia as empresas brasileiras estatais,  pegava mais empréstimo do FMI, pagava

mais  juros,  encalacrava-se,  vendia mais  empresas, e o Brasil  não solucionava os

problemas. Assim foram os anos de FHC, infelizmente anos tristes, décadas perdidas

nos oito anos desse governo, uma década perdida no Brasil. Endividamento com o

FMI, juros de dívida sendo pagos, empresa estatal sendo vendida, e o povo nas ruas

gritando “fora já, fora já daqui o FHC e o FMI”. Foi preciso entrar o Presidente Lula

com outra visão, jogar para fora o FMI, fortalecer o mercado interno, dividir renda e

fazer o Brasil crescer. Essa foi a receita que o PT e o Lula deram, e, por isso, Lula é

tão querido. Por isso a Dilma vem fazendo um excelente governo, agora baixando

taxas  de  juros.  A Presidenta  está  lá,  cortando  juros.  Aqui,  corta-se  na  educação,

corta-se na saúde, corta-se na segurança.

Agora o governo quer R$150.000.000,00 para combater a criminalidade violenta no

Estado, para o programa de segurança cidadã. Diz que é para a Copa do Mundo. Vai

dar tempo? Vai dar tempo de pegar R$150.000.000,00 e investir em segurança na

Copa do Mundo? Que programas serão esses? Ninguém sabe, aqui  ninguém me

esclareceu. Serão aplicados R$150.000.000,00 em quais programas de segurança

pública aqui em Minas Gerais? Qual o planejamento? Não sei. A Deputada Liza Prado
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estava falando que devia ser para comprar coletes bonitos, mais apropriados, armas

para  deixar  os  gringos  impressionados.  Pode  ser,  talvez  seja  isso,  porque  são

R$150.000.000,00 para a segurança. Não é assim, não é só pegar R$150.000.000,00

lá fora e fazer a segurança. A segurança em Minas vai mal, Minas Gerais é dos piores

Estados, é campeão em insegurança. O Estado está também com esse título inédito

sendo sustentado: campeão de insegurança.

Não entendo esses R$150.000.000,00 que aqui serão colocados. Acho até que teria

mais razão de ser se Minas Gerais, ao ver essa situação, pedisse auxílio à Força

Nacional de Segurança Pública. Seria melhor, porque aqui o caos da insegurança

está posto. O Rio de Janeiro fez isso quando foi necessário, pediu auxílio à Força

Nacional de Segurança Pública. Minas já está chegando a esse ponto, tal o grau de

confusão que estamos vendo nas ruas. O povo está sentindo falta, Belo Horizonte

está mais violento que o Rio de Janeiro, que São Paulo. A imprensa não diz, é claro,

a imprensa esconde tudo, mas os índices de violência aqui, Deputado Antônio Júlio,

são maiores que os do Rio,  onde há a Força Nacional  de Segurança Pública.  O

Governador  Anastasia  deveria  pedir  auxílio  à  Presidenta  Dilma,  confessar  que  o

problema está  grave  e  pedir  ajuda.  Ela  ajuda Minas  de  todo  jeito,  ajudará  nisso

também. Estamos precisando da Força Nacional de Segurança Pública. É melhor do

que se endividar, pegar R$150.000.000,00 e depois cortar da saúde e da educação.

Aí corta. Doze por cento para a saúde? De jeito nenhum, corta, não pode, só 8%, e

olhe lá.

E nenhum Deputado da saúde vem aqui reclamar que o dinheiro não está vindo.

São R$15.000.000.000,00 da saúde e da educação. Onde estão os Deputados da

educação e do governo para virem aqui dizer que estão faltando US$700.000.000,00,

que a professora não pode comer na escola, que as salas são multisseriadas, que

não existe  professor  substituto  e que a  greve  é  de  112 dias? Perseguem a Bia,

colocam a polícia atrás dela, resolvem no cacete, colocam o sindicalismo para correr.

Corta. Aí tem. É o TAG.

Presidente, quem veio aqui defender o TAG foi o Mauri Torres, o que eu já previa. O

Mauri,  nosso Conselheiro,  veio com aquele cacoete de Líder do Governo e fez a

defesa alegando que estava difícil, que era complicado investir de uma vez. A Renata
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Vilhena  não  veio  e  mandou  um  rapaz,  coitado,  muito  bonzinho,  mas  que  nada

explicou. O Mauri fez as hostes do governo. Aqui virou uma confusão. Tribunal de

Contas é governo. O governo ataca a Dilma, mas não impõe nada. Presidente, a

situação está uma confusão. Não adianta pegar R$150.000.000,00 desse jeito porque

não irão resolver o problema da segurança. Nesse caso, peça ajuda à Dilma, à Força

Nacional  de  Segurança  Pública  o  que  é  um  caminho  mais  viável  do  que  o

estabelecido.  Sou  contrário  a  aplicar-se  R$150.000.000,00  na  segurança  sem

explicar  em  que  será  utilizado esse  dinheiro.  Não vi  ninguém explicar  que  plano

mirabolante é esse que exige R$150.000.000,00 para melhorar a segurança pública.

Muito obrigado.

Sr.  Presidente -  Com a palavra, pra encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, vamos fazer um

discurso repetitivo, mas importante, até para os que nos acompanham pela televisão,

a fim de que entendam o que falamos. Durante esta semana e início da semana

passada,  o  governo  não  permitiu  que  fizéssemos  uma  discussão  sobre  esses

empréstimos.  Como vocês devem estar vendo pelas  ruas,  pelos  “outdoors”,  pelos

trabalhos  e  visitas  ao  interior  que  fizemos,  Minas  está  discutindo  e  exigindo  do

governo  federal  a  renegociação  da  dívida  do  Estado.  Hoje  Minas  deve  à  União

R$70.000.000.000,00,  dos  quais  pagamos  R$400.000.000,00  de  juros,

comprometendo-se 13% da arrecadação para bancar os R$400.000.000,00, que não

dão para pagar a dívida, porque ainda fica um resíduo.

Esse  é  o  governo  para  o  qual,  no  final  do  dia  14/12/2011,  autorizamos  um

empréstimo  por  meio  da  Lei  nº  19.960,  junto  ao  BID,  de  US$700.000.000,00.

Aprovamos o projeto, o governo sancionou a lei e foi ao Bird. Quando o BID viu que

Minas  Gerais  está  quebrada  e  que  deve  R$70.000.000.000,00  à  União  e  outros

R$5.500.000.000,00 à Cemig, uma dívida que ninguém sabe qual é, uma dívida maior

do que o patrimônio da Cemig, Deputado Rogério Correia, deve ter dito que não ia

emprestar US$800.000.000,00 porque o Estado não dá conta de pagar. Deve ter dito

que é mais um endividamento que se contrai sem se ter a capacidade de honrar o

compromisso lá na frente. Apesar de ele começar a vencer daqui a três anos, ou seja,
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no próximo governo, que espero não seja esse que aí está. Atendendo a pressões –

“Ah, precisamos investir na segurança, ah, precisamos fazer isso” -, que com certeza

aconteceram, o BID fez as contas, modificou e emprestou 10% do que autorizamos.

A  maioria  dos  Deputados,  infelizmente,  não  sabe  o  que  estamos  aprovando.

Estamos usando uma lei que autorizou US$700.000.000,00 e hoje, Deputado Sávio

Souza Cruz, estamos aprovando US$80.000.000,00. O empréstimo está diminuindo.

Sabem  por  quê?  Porque  o  BID  falou:  “Não  vou  emprestar  US$800.000.000,00,

porque vocês não têm condições de pagar”. Minas está quebrada, Minas está falida.

Se  não  tivermos  coragem  de  apresentar  em  Brasília  uma  solução  para  a

renegociação da dívida, não teremos condições de tocar o governo.

O Governador  atual  está tentando pegar  esse dinheiro  para  ver  se  faz alguma

coisa, porque Minas parou, está estagnada, não tem investimento, porque não tem

capacidade  de  gastar.  Gastamos  muito  dinheiro  lá  atrás  e  agora  estamos  nessa

situação.

O que  nos  deixou mais  intrigados  é  que  estamos fazendo esse movimento  na

Assembleia Legislativa e não temos no Congresso Nacional ninguém para discutir a

dívida  de  Minas.  O  Senador  Aécio  Neves  não  pode  discutir  a  questão,  pois  ele

vendeu para o Senado o déficit zero. Como se tem déficit zero e oito anos depois se

apresenta  uma  dívida  de  R$70.000.000.000,00?  Os  outros  dois  Senadores  não

sabem nem o que está acontecendo, inclusive no meu partido, o PMDB. Não temos

uma liderança na Câmara Federal para fazer essa discussão. Nenhuma liderança em

nenhum  partido,  inclusive  no  meu,  o  PMDB.  Não  temos  uma  autoridade,  uma

liderança,  para  fazer  essa  discussão,  e  Minas  está  entrando  numa  situação  de

inadimplência. Vamos parar o Estado de Minas Gerais. Todo o mundo fica brincando,

porque isso não virou problema de Estado, parece que virou só questão de governo.

Isso é problema de Estado, sim. Temos de ter responsabilidade e levantar a voz. E

levantamos desde 1998, quando falávamos que a dívida negociada era impagável em

5  anos  -  o  Itamar  falava  em  10  anos.  Agora  estamos  aí  sofrendo,  autorizando

empréstimos. Para aqueles que estão nos ouvindo, além de tudo o que devemos,

ainda  estamos  autorizando  um  empréstimo  de  mais  R$80.000.000,00  –

US$80.000.000,00, que é outro projeto. E em dólar americano, que esta semana está
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para lá e para cá, subindo, e não sabemos nem a quanto vai essa dívida. Até duvido

muito porque esse projeto, pela maioria dos Deputados, foi reprovado aqui por mais

de 10 vezes. O BID não libera esse dinheiro. Parece que eles exigem, como se fosse

uma certidão negativa, que a lei seja nova, porque aprovamos isso várias vezes, e o

BID fala que não emprestará porque não temos condições de pagar.  Infelizmente,

essa é a situação de Minas Gerais. Não gostaríamos de estar aqui levantando essa

questão  porque  queríamos  que  o  Estado  estivesse  funcionando,  que  tivesse

segurança  pública,  educação,  transporte.  Mas,  infelizmente,  não  é  o  que  está

acontecendo no Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

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 Dalmo Ribeiro Silva - Deputado Dalmo Ribeiro Silva votou “não”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Deputado Hely Tarqüínio, voto “não”.

O Sr.  Presidente -  Estão computados.  Votaram “não” 47 Deputados. Não houve

voto  favorável.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  do  Substitutivo  nº  2,  salvo

emendas.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - 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
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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 Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “não” 47 Deputados. Não houve voto

favorável. Está, portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em

votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - 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 João Leite - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, por favor, gostaria

que corrigisse o meu voto. Votei “sim”.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o meu voto é “não”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  faço  um  apelo  a  V.  Exa.  para  que

retifique este painel. O Deputado Gustavo Valadares já me deu uma aula aqui, mas o

painel não está funcionando. O Deputado Hely Tarqüínio está tentando votar desde o

começo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, para votar, V. Exa. deve aguardar até

que  o  seu  nome  apareça  no  visor  do  posto  de  votação.  Estão  retificados  e

computados  os  votos.  Votaram  “sim”  47  Deputados.  Votaram  “não”  3  Deputados.

Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do projeto,  salvo  emendas.  Em  votação,  a

Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação
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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 Hely Tarqüínio - Votei “sim”, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não” 3

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda nº 1. Em votação, a

Emenda nº 2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Rogério Correia - 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 -  Votou “sim”  1 Deputado.  Votaram “não”  45 Deputados.  Está,

portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei nº 3.061/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, quero aqui parabenizar os Srs.

Deputados que, de maneira muito lúcida, aprovaram dois projetos de lei do governo

para empréstimo junto ao BID e ao BNDES, para diversos programas do governo. Um

deles,  que  é  importante  destacar,  é  o  asfaltamento  de  várias  rodovias,  dando

prosseguimento  ao  programa  Proacesso.  O  outro,  também  importante  para  o

conhecimento de alguns Deputados, reforça a destinação de recursos para a área de

segurança pública. Ao contrário do que foi dito aqui, por ignorância, não por maldade,

Minas  Gerais  tem  o  4º  menor  índice  de  criminalidade  no  País,  tem  programas
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exitosos que são referências nacionais. Incluídos nos recursos de R$150.000.000,00,

estão vários programas, não só para a Copa do Mundo - como foi indagado aqui -,

principalmente  para  ela,  mas para  equipar  e  modernizar  a  Polícia  Civil,  a  Polícia

Militar, o Corpo de Bombeiros, o Sistema Prisional e vários programas de segurança

visando  à  Copa  do  Mundo.  Portanto,  Sr.  Presidente,  esses  empréstimos  são  de

altíssima importância. Por isso parabenizo a bancada da Situação e do governo que

votou de maneira favorável, porque sabe que temos um Estado que sabe planejar,

que sabe o que quer,  que sabe levar aos mineiros  aquilo  que verdadeiramente é

necessário.  Trata-se  de  um  Governador  que  governa  com  seriedade,  com

planejamento e não com demagogia, como tem sido comum nos últimos anos no

governo federal, com a confusão, com a falta de planejamento, com a corrupção e

com o “mensalão”. Isso não. Em Minas Gerais trabalhamos com planejamento, com

seriedade, e é por isso, Sr. Presidente, que parabenizo a Situação e o Governador de

Minas,  por  ter  encaminhado  este  projeto  para  a  Assembleia  Legislativa,  o  qual

modernizará  ainda  mais  a  gestão  pública  em  nosso  Estado.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, que

sempre com muita tranquilidade e paciência presidiu esta reunião extraordinária da

Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, fico sem entender porque alguns jogam tão

contra. Não consigo entender. Estou acostumado a estar junto, pelo Estado de Minas

Gerais; então, não consigo entender por que alguns votaram contra. O governo de

Minas foi claro: enviou para a Assembleia Legislativa uma solicitação de empréstimo,

que  está  aqui.  Como  alguém  pode  votar  contra  o  asfaltamento  de  Abaeté  até

Pompeu? São 44km de asfaltamento; no entanto,  votaram contra.  Também temos

aqui  Almenara-Jacinto-Salto  da  Divisa:  são  61km,  Sr.  Presidente,  mas  votaram

contra. É isso que chamo de gol contra o patrimônio e contra os mineiros. Vieram

aqui, obstruíram e votaram contra 61km de estrada asfaltada, mesmo sabendo que

as pessoas estão esperando esse asfalto. Vimos aqui eles ridicularizando o governo e

o Senador Aécio Neves, que fez 230 ligações asfálticas. Há projeto mais social do

que  esse?  Continuando:  Almenara-Jacinto-Salto  da  Divisa,  Almenara-Pedra  Azul-

Pedra  Grande:  35km.  Almenara-Pedra  Azul,  subtrecho  Pedra  Azul-Pedra  Grande:
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mais 58km. Sinceramente não consigo entender. Alvarenga-Conselheiro Pena: 56km

de asfalto para a nossa população carente. Mas alguns Deputados vieram aqui  e

votaram  contra.  Estão  votando  contra  o  governo,  votando  contra  o  Governador

Anastasia, votando contra o Senador Aécio Neves, votando contra os Deputados?

Não. Estão votando contra as pessoas das regiões. Temos o Caminho de Minas na

região do Deputado Délio Malheiros também. O trecho de Itamarandiba a Capelinha

tem quantos quilômetros, Deputado?

O Deputado Délio Malheiros - 60km.

O Deputado João Leite - Votaram contra os 60km de Itamarandiba a Capelinha. É

preciso  ficar  consignado  o  voto  contrário  à  população.  Está  aqui,  Araponga  a

Fervedouro,  30km.  Votaram  contra.  Não  consigo  entender.  Temos  Arapuá,  Tiros,

Cedro do Abaeté, 74km de asfalto. É isso o que o governo de Minas fará com esse

empréstimo. Como ser contra? Contra o Anastasia? Contra o Aécio? Falaram um

monte de coisas aqui. São os adoradores do caos. Eles querem o desmonte, mas

isso não ocorrerá. Querem que volte a ser como antes? Eram sete as chamadas para

o servidor público receber.  Minha mãe recebia no dia 29.  E foi feito  o choque de

gestão, o servidor passou a receber em dia, acabou o sofrimento. Essa é a verdade

de Minas Gerais. Aqui está a lista. Qualquer pessoa tem acesso ao “site” do DER e

pode ver  e  previsão.  Algumas obras serão licitadas,  outras  estão  com a licitação

concluída, aguardando somente os recursos para fazer a ligação. As pessoas não

estão de brincadeira. Elas estão aguardando as obras que as beneficiarão. Isso é

ação social, sim. Quem ficava ilhado no tempo das chuvas agora terá a sua ligação

asfáltica. Isso é atendimento.

Governador Anastasia, V. Exa. está fazendo muito bem para Minas Gerais. Senador

Aécio Neves, Minas Gerais não o esquecerá. V. Exa. é o mais querido por tudo o que

fez  pelo  Estado.  A  população  demonstrou  isso  nos  números:  foram  94%  de

aprovação. Ninguém lhe tira esses números. Não são aqueles que querem o mal, que

estão contra o que o governo planejou para a população carente que impedirão que o

nosso governo,  eleito  democraticamente nas  urnas,  continue avançando,  continue

trabalhando  pelos  mineiros,  pelo  povo  das  regiões  mais  carentes  que  espera  o

asfalto,  o  investimento  na  segurança  pública.  É  isso  o  que  Minas  Gerais  está
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acostumada a ver. Não apenas o PSDB, mas vários partidos fazem parte dessa base

forte do nosso governo, que não se abalará por nada. Continuaremos votando a favor

da nossa população. Agradeço muito a oportunidade, Sr. Presidente, depois de ouvir

tantas coisas que não me prejudicam, mas prejudicam a população amada de Minas

Gerais, que está de parabéns hoje. Aprovamos o social, fazendo com que o serviço

público chegue à nossa população.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o que o Deputado João Leite disse é

uma realidade que não merece qualquer censura. Conheço vários trechos que serão

contemplados no Caminhos de Minas,  esse programa espetacular  do  governo do

Estado que interligará  todas as  regiões  do  Estado,  especialmente  as  do  Vale  do

Jequitinhonha e do Norte de Minas. O trecho, por exemplo, de Serro a Conceição já

está  sendo  concluído.  Os  trechos  de  Itamarandiba  a  Senador  Modestino  e  de

Itamarandiba a Capelinha estão com um projeto no Executivo, licitado. Sr. Presidente,

é preciso deixar claro que o governo do Estado não tem como se utilizar de recursos

próprios para levar adiante esse audacioso programa de obras rodoviárias em Minas

Gerais.  O  governo  do  Estado  está  asfixiado,  não  consegue  prosseguir  nesse

programa tão importante para Minas Gerais. Está asfixiado pela própria União, que

vem exigindo juros extorsivos num contrato de dívida feito em 1997, por via do qual o

Estado  já  pagou  R$25.000.000.000,00,  num  contrato  que  era  de

R$17.000.000.000,00, e ainda deve R$64.000.000.000,00. O Estado de Minas Gerais

paga anualmente R$5.000.000.000,00 dessa dívida impagável, paga juros de 7,5%

ao ano, além da correção desse dinheiro pelo IGP-DI. Como querem que o Estado

tenha recursos para investir, se a União não tem uma gota de sensibilidade, e assiste

solenemente à morte de Minas Gerais nesse contrato? Vem o Governador Anastasia,

com o apoio desta Casa, buscar esse empréstimo em organismos internacionais para

fazer  frente  a  importantes  investimentos.  Não  podemos,  Sr.  Presidente,  neste

momento, negar apoio ao Tesouro do Estado, negar apoio ao governo de Minas, que

concluiu, recentemente, o programa estadual de acesso desses pequenos Municípios

à rede asfáltica, o chamado Proacesso. Sr. Presidente, esta Casa, ao aprovar esses

três projetos, estará dando um apoio importantíssimo a esse programa que não tem

paradigma  na  história  de  Minas  Gerais,  a  esse  programa  que  interligará  todo  o
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Estado no chamado Caminhos de Minas. Mais que isso, Sr. Presidente, esta Casa

vem reagindo a esse contrato firmado entre a União e o Estado, extremamente lesivo

a Minas Gerais, o que nos levou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal, com uma

ação popular, para que haja uma justa renegociação dessa dívida do nosso Estado. O

Supremo Tribunal Federal deu destaque ao processo, em razão da sua importância

para  o  cenário  nacional,  no  que  diz  respeito  a  esse  tipo  de  endividamento.

Acreditamos, Deputado João Leite, meus colegas, que se deve dar apoio integral a

esses três  projetos  do  governo do Estado,  deve-se apoiar,  sim,  um programa de

governo como o  Caminhos  de Minas,  que irá  interligar  regiões importantes  deste

Estado. E aqueles que não quiserem essas obras, que façam movimentos em outros

cantos, mas não em Minas Gerais, porque são obras importantes, de uma relevância

social acima de qualquer suspeita. Trata-se de um programa de governo que merece

o apoio do Partido Verde e de todos os Deputados desta Casa. E aqueles que são

contra, que não trabalhem em desfavor de Minas Gerais como fizeram para retirar do

nosso Estado uma parte da Fiat Automóveis e levá-la para Pernambuco. Portanto, Sr.

Presidente, esta Casa fez o seu papel de apoiar e aprovar esses três projetos que

estão em pauta na noite de hoje.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, vejo que algumas pessoas ainda não

conseguem entender, aliás disseram que não conseguem. O nosso povo de Minas

Gerais pode não ter entendido, ficar confuso sem saber por que a Oposição votou

contra e se é contrária a construir estradas. É um sofisma tão grande que ninguém se

convence  por  argumentos  desse  tipo.  Sr.  Presidente,  é  bom  citarmos  exemplos

concretos porque, assim, Deputada Liza Prado, qualquer um entende. Quando dava

aula, citava exemplos bem concretos e os alunos entendiam. Quando damos aulas

mais  teóricas,  às  vezes  não  entendem.  No  entanto,  se  dermos  exemplos  mais

concretos  e  desenharmos,  entendem.  A  “Brasilinha”  do  Aécio  custou

R$1.500.000.000,00. Essa foi a obra mais cara. A “Brasilinha” do Aécio é a Cidade

Administrativa, aquela que construiu para parecer Juscelino 50 anos depois.  Olha,

nem moderno ele foi. Então, conforme disse, construiu a “Brasilinha de Minas”, que

custou  R$1.500.000.000,00.  Para  esse  programa  das  estradas  que  agora  estão

dizendo que o governo fará estão solicitando um empréstimo de R$150.000.000,00.
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Isso daria, juntamente com a “Brasilinha de Minas”, para fazer 10 programas como

esse e  asfaltar  10 vezes  o  que foi  asfaltado;  não ficaria  devendo juros  e faria  o

programa.  Além  disso,  não  ficaria  devendo  à  saúde  e  à  educação  o  mínimo

constitucional. Então não precisava fazer o empréstimo. Fica fácil o exemplo. Esse é

só o exemplo da “Brasilinha de Minas”. Com R$1.500.000.000,00 dava para fazer 10

programas desse. É óbvio que queremos as obras, mas não pode ser aquela receita

do FMI. Acorda, PSDB! O FMI já saiu do Brasil. Esse problema está longe e não pode

ficar  em  Minas  Gerais.  Por  isso  Pernambuco  cresce,  pois  o  Governador  de  lá

entendeu que não é para ficar solicitando dinheiro emprestado, depois pagar juros e

vender empresa. Não é a relação de FHC com FMI. Isso acabou. O povo brasileiro

gritou:  “Fora  já,  fora  já  daqui,  FHC e  FMI”.  No entanto,  em  Minas  permanece a

mesma toada.  Pega-se  dinheiro  emprestado,  pagam-se  juros  e  vende-se  estatal;

endivida-se mais, vende-se outra empresa; endivida-se mais, faz-se uma “Brasilinha”.

Pensa-se que essa receita poderá estabelecer um patamar presidencial por meio da

obra mais cara do Aécio Neves, ou melhor, a sua principal obra: a “Brasilinha”. Daria

para  fazer  10  programas  desse  e  asfaltar  10  vezes  mais  do  que  com  esse

empréstimo, pelo qual se pagarão juros. Deputados e Deputadas, há algo que se

chama prioridade administrativa. É prioridade fazer esse tipo de obra e depois deixar

de  aplicar  na  educação  e  saúde?  É  prioridade  fazer  essa  obra  e  economizar,

deixando  uma  professora  sem  alimento  na  escola?  Proibir  uma  professora  de

alimento escolar para economizar na educação e não aplicar os 25%? É prioridade de

um governo fazer empréstimo, pagar juros altos e não investir os 12% na educação?

É prioridade construir uma “Brasilinha” de R$1.500.000.000,00 superfaturada, em vez

de  aplicar  na  educação  e  na  saúde?  Penso  que  não.  Então,  são  opções  que o

governo tem de fazer. Considero errada essa opção neoliberal de pensar que pedir

dinheiro emprestado, pagar juros e depois vender empresas soluciona o problema.

No Brasil, não solucionou. Minas Gerais é o Estado que mais deve no Brasil e ainda

está no pensamento antigo neoliberal. Por isso é que os Estados do Nordeste estão

melhores. O Prof. Anastasia deveria dar uma circulada no Nordeste e conversar com

os Governadores em vez de ficar defendendo esse atraso de choque de gestão, de

déficit  zero,  de cortar  na  educação,  cortar  na saúde,  desse blá-blá-blá neoliberal;
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deveria investir melhor, dividir rendas e elaborar projetos onde a população, a partir

de uma divisão de renda, fizesse o Estado de Minas Gerais crescer. Aqui o exemplo

fica fácil. Não era necessário – lembrando o exemplo da “Brasilinha” - pedir dinheiro

emprestado.  Na  verdade,  bastaria  priorizar  esse  programa e  não  o  programa de

construir  uma  “Brasilinha”  50  anos  depois  de  Juscelino  Kubitschek.  Repito:  nem

moderno é. Os servidores estão reclamando. Realmente, não sei onde se vê essa

satisfação dos servidores públicos. Aprovamos na Comissão de Direitos Humanos

uma  solicitação  de  visita  a  algumas  escolas  e  centros  de  saúde.  Vou  pedir  ao

Deputado Durval Ângelo para marcar rápido essas visitas, que eu quero saber onde,

em  Minas Gerais,  os  Deputados  estão  vendo professores  satisfeitos,  funcionários

públicos sorridentes na educação, na saúde, na fiscalização, porque os servidores

que vêm à Assembleia vêm para reclamar. Quando me encontro com eles,  estão

sempre reclamando do serviço público, da falta de incentivo, da falta de dinheiro. Só

vejo servidores insatisfeitos. Realmente, é uma Minas diferente de outra Minas que

aqui  está  se  vendo.  Vai  mal.  Por  isso,  Sr.  Presidente,  foi  correto  votarmos

contrariamente a esse empréstimo. Seriam mais endividamento e mais juros para, em

2014 e em 2015, se investir menos ainda na educação, alegando-se que há juros de

dívidas a serem pagos. Aí sofrem os professores, que não podem se alimentar nas

escolas, sofrem os médicos, sofrem os servidores públicos com o choque de gestão.

Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento quero

me dirigir especialmente a toda a nossa gente querida de Minas Gerais, gente que

sistematicamente acompanha nesta Casa os trabalhos do Legislativo. Esta Casa, por

decisão dos mineiros, criou essa composição que dá ao Governador Anastasia uma

base sólida, unida e com ideais.  Não é à toa que o povo mineiro nos colocou no

Parlamento  e  não  escondemos,  a  todo  momento,  a  nossa  bandeira  da

responsabilidade do governo Anastasia. Aqui cheguei e continuo, com muito orgulho,

defendendo  a  bandeira  do  nosso  Governador.  Mais  do  que  a  do  Governador,  a

bandeira da lealdade, porque continuo acreditando nesse governo. O Deputado que

me antecedeu,  Deputado Rogério Correia,  nos deu alguns exemplos do que está

acontecendo em Minas Gerais. Mas faltou trazer os números, a realidade, o que faço
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com muito prazer. A Linha Verde, que hoje liga a Capital de Minas ao Aeroporto de

Confins,  passando pela Cidade Administrativa,  é uma rodovia-modelo para todo o

Brasil e custou R$320.000.000,00. O Proacesso, que interligou por asfalto todos os

Municípios de Minas Gerais, custou cerca de R$3.000.000.000,00. No ProMG, mais

de  R$500.000.000,00  foram  utilizados  na  recuperação  de  rodovias  estaduais.

Números como esses mostram que o Governador Anastasia administra com o pé no

chão.  E  isso  tem  incomodado  uma  parcela  da  Oposição  nesta  Casa.  Quero

manifestar novamente à população mineira, àqueles que querem e buscam a todo

instante a verdade, aos mineiros que sabem que esta Casa é a Casa dos debates, a

Casa  onde  todos  têm  oportunidade  de  se  manifestarem,  que  também  nos

manifestamos, mas com documentos, com a cumplicidade pela qual os documentos

nos conduzem a afirmar as nossas convicções.  Quero dizer  que nesta semana o

Brasil  está  experimentando  o  IPI  reduzido  dos  carros  até  1.000  cilindradas.  Um

prejuízo aos cofres públicos municipais e estaduais, que a Presidente, mais uma vez,

faz questão de interagir, tirando dos recursos dos Municípios e dos Estados, fazendo

com que o povo tenha a ilusão de que esse projeto faz bem, quando, na verdade, faz

muito mal. Em recente pesquisa em Belo Horizonte e em Minas Gerais, a Presidente

Dilma teve aqui no Estado, Deputado Gustavo Corrêa, 15% a menos de avaliação do

que nos demais Estados do Brasil. Não é à toa que aqui é a terra de Aécio Neves,

não é à toa que aqui temos um trabalho organizado. O povo mineiro está sentindo,

Deputado Sávio Souza Cruz, que Minas está sendo esquecida pelo governo federal.

O  Deputado  Rogério  disse  que  um  desses  projetos  é  para  cuidar  da  segurança

pública. É verdade, é para cuidar de segurança pública, Deputado Rogério Correia.

Um dos investimentos é para a Minas mais segura. Devido à falta de recursos da

União, Deputado Bosco, que fecha os seus olhos para Minas, não temos recurso do

fundo penitenciário,  não temos recurso do Fundo Nacional  de Segurança Pública.

Fazemos tudo por conta dos recursos do Estado e nos resta solicitar recursos aos

mecanismos  internacionais.  Para  terminar,  pois  nosso  tempo  está  se  esgotando,

deixo aqui a nossa última observação, que exprime a verdade daquilo que votamos.

O  BNDES,  o  banco  do  governo  federal  empresta  a  Minas  os  recursos  para  os

investimentos  e  nos  cobra  6%  ao  ano,  Deputado  Sávio.  Os  mecanismos
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internacionais, os fomentos internacionais emprestarão o mesmo recurso a 3%, ao

ano,  metade daquilo  que cobra o BNDES, o Banco Nacional  de Desenvolvimento

Social. Então, fica aqui, Deputado João Leite, a nossa convicção de que não são com

meias verdades, e não é por falta de condição de expressar aquilo em que realmente

votamos  que  a  opinião  mineira  mudará.  Votamos,  com  toda  certeza,  em

investimentos e melhorias para toda Minas Gerais. O Deputado Sávio Souza Cruz

poderá confirmar que Esmeralda receberá recurso que ele nem mesmo conhecia.

Votou  contra,  mas,  talvez,  com  a  consciência  sã,  poderá  manifestar-se

favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, quero tentar colocar a decisão dos

partidos  em  votar  contra  um  pedido  de  novos  empréstimos  em  um  outro  plano,

colocá-la melhor para o entendimento dos mineiros. É um sofisma imaginar que quem

vota  contra  o  pedido  de  empréstimo  é  contra  a  destinação  dos  recursos  desse

empréstimo.  Obviamente,  são coisas distintas.  Ninguém é contra  a se invistir  em

segurança, até porque, também ao contrário do que disse o ex-Secretário Lafayette,

ninguém aqui  afirmou que a  situação de Minas é a pior.  Dizemos que é  o único

Estado, no Sudeste, em que ela piora. Em alguns itens, ela já é a pior, por exemplo,

em crimes violentos, em que Belo Horizonte já tem um índice 3,2 vezes maior que

São Paulo. Portanto, a questão da segurança, em Minas Gerais, agrava-se a cada

momento, e é louvável que o governo busque investir em segurança. Questionamos a

gestão,  as decisões. Governar é tomar decisões, é priorizar.  O Deputado Rogério

Correia disse aqui  que apenas com R$1.500.000.000,00, que foram investidos na

“Brasilinha”  do  Aécio,  poderia  ser  feito  boa  parte  desse  programa  Caminhos  de

Minas, sem endividar ainda mais e mais o Estado de Minas Gerais. Lembro ainda,

Deputado Rogério Correia, que só nos sete primeiros anos do Governo Aécio foram

gastos R$1.400.000.000,00 em publicidade, na construção do mito, em vender para o

País a ideia de um gestor  infalível,  patrocinando descaradamente uma campanha

obsessiva do hoje Senador Aécio Neves à Presidência da República. Portanto, não

indo  muito  longe,  em  apenas  dois  itens  aqui  mencionados,  se  foram

R$1.400.000.000,00  nos  sete  primeiros  anos,  e  já  lá  se  vão  mais

R$2.500.000.000,00. Praticamente, podemos calcular na mesma proporção, mais de
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R$2.000.000.000,00  em  publicidade,  nos  três  últimos  governos.  Com  mais

R$1.500.000.000,00  da  “Brasilinha”,  teríamos  um  montante  de  todos  os  três

empréstimos  que  estão  sendo  votados  no  momento,  na  Assembleia  Legislativa.

Haveria  recurso  para  tudo  que  está  sendo  proposto  e  ainda  sobraria.  Não  seria

preciso endividar gravemente Minas Gerais e ficar nessa esquizofrenia: o Estado que

denuncia o governo federal, por ser agiota, vai lá buscar mais empréstimo; o Estado

que propõe que o governo federal tenha um mínimo constitucional de investimento

em saúde descumpre o mínimo constitucional que já existe; o Estado que anuncia

que não pode fazer nada porque a dívida sufoca as finanças continua mais e mais

endividando  Minas  Gerais  e,  o  que  é  mais  grave,  programando  o  início  dos

pagamentos para depois do final deste governo. Ou seja, as gerações futuras dos

mineiros  é  que  pagarão  a  conta  da  “Brasilinha”  do  Aécio,  da  propaganda  da  D.

Fernanda Montenegro na TV para mentir sobre uma educação que não existe em

Minas, da Débora Falabella. E assim é toda essa Minas do “marketing”, essa Minas

midiática,  na  qual  todos  os  mineiros  adorariam  morar.  Mas  os  mineiros  estão,

infelizmente, condenados a viver na Minas real. A Minas real é a Minas abandonada,

a Minas empobrecida,  a Minas desindustrializada,  “reprimarizando”  sua economia,

crescendo menos do que o Brasil, endividando-se cada vez mais, quebrada. Minas

Gerais é o Estado mais endividado, insisto nisso, entre todos os da Federação; é um

Estado que chegou ao ponto de, se retirarmos a pauta mineral de nossa economia,

cair para a 14ª posição no “ranking” das economias do Estado brasileiro. Tudo isso

em favor da renúncia à obrigação de governar para os mineiros. A opção que se fez,

de forma criminosa, nos três últimos governos, foi de abdicar de gerir a educação, a

saúde, a segurança, as áreas sociais mais carentes, mais nevrálgicas, para apenas

se concentrar na publicidade, no “marketing”, na construção do mito, na sustentação

da  campanha  presidencial,  na  obsessão  presidencial  do  Senador  Aécio  Neves,

custeada sempre, lamentavelmente, pelo erário mineiro. Agora, cada vez mais, essa

situação se agrava, com mais novos empréstimos, insisto, totalizando, com os dois de

hoje e com o que, prevejo, infelizmente será votado amanhã, mais de 13 bilhões,

além de toda a dívida fundada, preexistente com o governo federal. É contra isso que

nos debatemos. Não somos obviamente contra a segurança, nem obviamente contra
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o programa de ligar as comunidades mineiras por asfalto.  Mas queríamos que se

fizesse isso com recursos próprios, com os pagamentos feitos neste governo e não

endividando cada vez mais o Estado, denunciando a dívida e endividando, dizendo

que deve haver mínimo para a educação e descumprindo esse propósito aqui. Issso

virou essa esquizofrenia que vivemos em Minas, tudo pela obsessão presidencial do

Senador Aécio. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bosco - Caro Deputado Dinis Pinheiro, Presidente; caros Deputadas e

Deputados, boa noite. Não poderia também deixar de saudar nossos telespectadores

que nos acompanham neste momento, por meio da transmissão da TV Assembleia.

Ao declarar aqui nosso voto, tenho certeza absoluta, caro Deputado João Leite, que

todas  as  mineiras  e  todos  os  mineiros  estão  vivendo  uma  realidade  totalmente

diferente da que foi mostrada aqui anteriormente, sobretudo no início desta reunião.

Estamos vivendo em um Estado proativo, um Estado que está experimentando um

desenvolvimento diferenciado, sobretudo com a preocupação pela qualidade de vida.

Não  poderia  um  Governador  sério,  transparente,  comprometido  como  o  Prof.

Anastasia buscar qualquer desculpa à mercê de uma dívida astronômica que existe

há décadas, cujos juros são dos maiores praticados mundialmente, comprometendo

praticamente R$5.000.000.000,00 por ano da nossa receita, impedindo que o Estado

continue crescendo na velocidade necessária e desejada pelos nossos governantes.

Não pode o governo simplesmente retroceder. É isso que o Governador Anastasia

tem  feito:  avançar,  avançar  e  avançar  cada  vez  mais.  Caros  Deputados,

principalmente os de nossa base de apoio ao governo do Estado, hoje, com certeza,

votamos um dos projetos mais importantes deste governo,  que permitirá com que

Minas continue avançando, criando novos caminhos a favor do desenvolvimento e do

segmento social e oferecendo melhores condições para o escoamento da produção e

o transporte de matéria-prima. Votei com muita tranquilidade nesse projeto porque

temos,  sim,  conhecimento  de  seu  grande  alcance.  Como  representante  do  Alto

Paranaíba e do Triângulo Mineiro, como os demais parceiros Deputados da região,

votamos a favor do asfaltamento do Rio Paranaíba até a Serra do Salitre, um sonho

antigo da região. São 60km que estão nesse projeto hoje aprovado nesta Casa e que

passarão  a  ser  realidade  para  o  Rio  Paranaíba  e  para  a  Serra  do  Salitre.  Sr.
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Presidente,  votamos  a  favor  do  asfaltamento  entre  as  cidades  de  Medeiros  e

Pratinha, num total de 52km, um anseio, um desejo enorme da região que, por meio

desses projetos, virará realidade. Votamos ainda a favor do povo de Campo Florido,

que já espera há muito tempo a ligação entre o Município e Uberlândia, cobrindo uma

distância de aproximadamente 28km. Votamos também, em favor de Perdizes, que já

sonha e clama pelo asfaltamento da ligação até Uberaba, distante 28km. A exemplo

das cidades que citamos do Vale Paranaíba,  tantas outras  pelo Estado afora são

prioridade não só deste governo, mas principalmente de nossos mineiros e mineiras.

Digo ao meu povo de Minas Gerais que estou aqui com muita tranquilidade. Votei

com muita tranquilidade nesses projetos porque essa é a forma positiva e propositiva

de contribuir com este governo, de contribuir com o Governador Anastasia e com o

nosso Senador Aécio Neves, para fazer com que Minas Gerais continue sendo um

destaque, um Estado diferenciado, e sobretudo buscando, a cada dia mais, qualidade

de vida para todos os mineiros e mineiras.

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 amanhã, dia 30, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,

em turno único, do Projeto de Lei nº 3.062/2012; discursos dos Deputados Rogério

Correia, Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz; apresentação do Substitutivo nº 1 e das

Emendas nºs 4 e 5; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Bonifácio

Mourão; Rogério Correia; Sávio Souza Cruz e Antônio Júlio; votação do Substitutivo



199
____________________________________________________________________________

nº 1, salvo emendas; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; votação

do  projeto,  salvo  emendas;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação;  votação  das  Emendas  nºs  1  e  2;  aprovação;  verificação  de  votação;

ratificação da aprovação; votação das Emendas nºs 3 e 4; rejeição; verificação de

votação;  ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 5;  rejeição;  verificação de

votação; ratificação da rejeição; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - Almir

Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

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

Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

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

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  9h10min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 3.060 e 3.061/2012, apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.062/2012, do

Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de

crédito com a Corporação Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências. A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs  1  e  2,  que  apresentou.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opinou  pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela

rejeição da Emenda nº 3. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o

Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

chegamos hoje, nesta quarta-feira de manhã, para a votação de um terceiro projeto

de empréstimo que o governo enviou este ano à Assembleia Legislativa. Somados os

três, ao todo são quase 3 bilhões e duzentos milhões de novo empréstimo, que se

somará a quase 4 bilhões que foram aprovados no ano passado. Somente no final do

ano passado e este ano, somaremos mais de 7 bilhões de pedidos de empréstimo do

governo.

Ao fazer  a análise e encaminhar contrariamente à votação do Projeto nº 3.062,

esclareço  à  população  de  Minas  Gerais  os  motivos  da  Bancada  do  Partido  dos

Trabalhadores, notadamente em relação a este que discutimos hoje. No caso desse

projeto,  o  governo  procura  junto  à  Corporação  Andina  de  Fomento  -  CAF  -  um

empréstimo no valor  de  US$300.000.000,00,  aproximadamente R$561.000.000,00,

para o programa Caminhos de Minas. Aliás, esse é o projeto para o Caminhos de
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Minas.  Ontem aprovamos  dois  outros  que se  referiam à modernização  do  centro

prisional,  à  segurança  na  Copa  e  também  à  infraestrutura  rodoviária.  Mas,  o

Caminhos de Minas é exatamente o programa para o qual  esse empréstimo está

sendo pedido junto à CAF - repito - no valor de R$561.000.000,00. Qual é a polêmica

e por que votarmos contra?

Ontem, alguns Deputados da base governista usaram um sofisma para tentar fazer

transparecer que quem é contrário ao pedido de empréstimo o é também em relação

à obra. Esse é um sofisma: se a pessoa é contra o empréstimo é também contra a

obra. Nunca vi um raciocínio tão tosco e inverídico! É claro que existem opções para

governar:  fazer  empréstimos  ou  alocar  recursos,  conforme  a  necessidade

orçamentária. E é sobre isso exatamente que quero dialogar e polemizar com a base

de governo e com o próprio governo.

Fazer empréstimo é a opção de haver endividamento e, a partir de 2015 - esses

projetos determinam uma carência de 3 anos -, incluir o pagamento de juros dessa

dívida no Orçamento do Estado. Qual é o significado disso? Haverá menos recursos -

e  eles  já  são  escassos  -  para  serem aplicados  em  educação,  saúde,  segurança

pública  e  demais  deveres  do  Estado,  pois,  se  o  Estado  paga  mais  juros,

evidentemente, ao fazer esse pagamento, terá menos recursos orçamentários para

aplicar. A opção do governo é fazer empréstimo, e, há muito tempo, já venho fazendo

crítica a essa forma de governar. Fernando Henrique Cardoso governou assim: pedia

dinheiro emprestado ao Fundo Monetário Internacional,  a  dívida brasileira crescia,

inchava, ficava grande e gorda, e, depois, como o governo não tinha condições de

pagá-la,  vendia  estatais.  Assim,  ele  foi  vendendo  o  Brasil  e  submetendo-o  aos

ditames  do  FMI.  Esse  foi  o  resumo  da  ópera  tucana  e  de  Fernando  Henrique

Cardoso. E faliu o Brasil, levando-o ao fundo do poço.

Felizmente, quando o Presidente Lula assumiu, acabou-se essa visão equivocada

de gestão e se passou a eliminar o FMI de nossas negociações. Resolveu-se, então,

o problema do FMI, investiu-se no mercado interno, dividiu-se a renda, e os pobres

fizeram o Brasil rodar a roda da economia e, mesmo com a crise internacional, o País

gerou emprego,  cresceu e se  desenvolveu,  com a divisão de renda.  Trocou-se a

lógica neoliberal pelo modelo de governo democrático e popular. Essa foi a alteração
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econômica fundamental: substituiu-se a ideia da subserviência aos ditames do FMI e

dos  Estados  Unidos  por  uma  política  externa  justa.  Retirou-se  a  Área  de  Livre

Comércio das Américas - Alca - e se colocou o Brasil no mercado internacional, com a

China, a Europa, a América Latina, a África, liberando-nos, portanto, da vinculação

absurda que tínhamos ao Consenso de Washington e ao FMI.

Essa foi a mudança lógica feita no ponto de vista macroeconômico do Brasil, que,

portanto,  melhorou.  Aqui  em  Minas,  em  dimensões  menores,  vivemos  o  mesmo

dilema. O governo tucano não percebeu isso durante os 8 anos do Aécio nem agora,

no período do Anastasia - já se completam 10 para 11 anos. Então, permanece a

mesma  lógica,  Deputado  Célio  Moreira:  o  governo  pega  emprestado  de  bancos

internacionais - e eles já não emprestam mais, por isso a necessidade de ele ir ao

BNDES, que fará o grande empréstimo aprovado por esta Casa ontem, com o nosso

voto contrário  -,  vai  novamente ao capital  financeiro  e,  com isso,  sobrecarrega o

orçamento  do Estado e  vai  vender  empresas.  Como não pode vender  empresas,

Minas vai se encalacrando em dívidas. E não resta ao governo outro discurso, senão

o de culpar o governo federal, senão dizer que tem uma dívida alta, que paga juros

altos; porém vai ao próprio governo federal pedir mais recursos. É ilógico. Essa tem

sido a lógica do governo. Como se diz, está comprando o almoço para pagar na janta.

E o Estado de Minas Gerais vai falindo.

Ontem o nosso assessor Carlão me chamou a atenção para que eu fizesse uma

comparação com a nossa família. Se você tem um orçamento familiar e compromete

esse orçamento com dívidas, aumentando esse endividamento cada vez mais com o

que paga de juros, vai passar a ter menos recursos para comprar comida. Por isso

você pede mais empréstimo, e menos comida terá, até que um dia você passa a ter

fome literalmente. Assim é Minas Gerais, assim é o governo que Anastasia e Aécio

fizeram. Por isso o choque de gestão e o déficit zero faliram.

Quando falamos que Aécio quebrou Minas, dizemos a verdade, porque ele quebrou

por meio de pedidos de empréstimos. Ontem o Deputado Sávio Souza Cruz lembrava

que só no governo Aécio e Anastasia foram solicitados R$13.000.000.000,00 a mais,

além daquele grande empréstimo que o Azeredo negociou com o Fundo Monetário

Internacional - FMI - e com FHC. Agora o PSDB descobriu que os juros são altos,



203
____________________________________________________________________________

mas são feitos  de  tucano para  tucano,  com o  aval  do  FMI.  Então,  Deputados  e

Deputadas,  esse  é  o  quadro  de  Minas.  Qual  é  a  solução?  Pedir  mais  dinheiro

emprestado?  Digo  que  não.  Essa  solução  levará  à  fome  no  futuro  e  a  piorar  o

orçamento do Estado de Minas Gerais como FHC piorou o orçamento do Brasil.

Vou então passar às soluções petistas, às soluções que Lula deu e que Dilma está

dando para o Brasil e que estão melhorando o nosso país. Ou não estão? É claro que

estão. Está dividindo renda e proporcionando outras melhorias ao povo. Qual é essa

solução, Deputado Célio Moreira, que eu vejo ansioso para resolver esse impasse?

Que solução haveria ao invés de simplesmente pegar dinheiro emprestado, o que não

acho ser  a solução? Dizem que se não pegar dinheiro emprestado não se fazem

obras. Não é verdade. Vou dar um exemplo simples. Ontem houve Deputado que não

entendeu,  então  vou  desenhar  a  situação  para  todos  entenderem.  Deputado

Marques,  a  “Brasilinha”  de  Minas,  do  Aécio,  aquele  monstrengo  que  foi  feito  na

Cidade Administrativa serviu para retirar os servidores do seu local de trabalho e jogá-

los na Zona Norte sem metrô,  sem obras de infraestrutura,  o que acarretou mais

transtornos no trânsito, mais confusão, deixando os servidores insatisfeitos, porque

ficam lá 10 horas por dia, tendo de pagar mais caro pelo almoço e sem poderem sair

de  lá.  Aquela  “Brasilinha”  do  Aecinho,  que  tinha  apenas  o  interesse  de  imitar

Juscelino  e  mostrar  Aécio  para o Brasil  -  imitar  Juscelino  50  anos depois,  o que

demonstra que Aécio não é nem moderno, pois teve uma ideia atrasada e retrógrada

-, custou R$1.400.000.000,00. Sabem de quanto é o empréstimo para o programa

Caminhos de Minas que será votado agora? Será de R$561.000.000,00. Portanto,

somando com a “Brasilinha”, dava para fazer todas as pavimentações asfálticas do

Estado  de  Minas  Gerais.  É  uma  questão  de  opção.  É  preciso  pedir  dinheiro

emprestado? Não.

Deputados  e  Deputadas,  povo  de  Minas,  bastava  a  opção  por  não  fazer  a

“Brasilinha”,  por  não  ter  o  projeto  presidencial  pessoal,  essa  ficção  aecista  pela

Presidência  da  República  e  a  utilização  do  governo  de  Minas  como  órgão

empreendedor dessa tarefa pessoal. Se, ao invés disso, tivessem pensado em Minas

e feito os Caminhos de Minas com o dinheiro da “Brasilinha”, Deputado Antônio Júlio,

já teríamos feito todo o asfalto no Estado sem ter de pedir um centavo emprestado.
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Acho  que  deu  para  entender.  Os  recursos  da  “Brasilinha”  somaram

R$1.400.000.000,00.  Esse dinheiro  traria  o  asfalto  e nós  não ficaríamos  pagando

juros de dívida, pois é isso que prejudica o nosso orçamento. Mas qual aposta fez o

governo senão esta de investir na “Brasilinha”? Além desse equívoco, o que foi feito

posteriormente pelo governo? Como ele gastou onde não podia, agora pede dinheiro

emprestado, e como os juros só aumentam, Deputada Liza Prado, aí vem o pior. Os

cortes  do  choque  de  gestão  são  feitos  na  saúde,  na  educação  e  na  segurança

pública. Os cortes e os TAGs são a confissão de culpa do governo.

Após o absurdo de se endividar para fazer a “Brasilinha” - faço um parêntese para

relembrar os Deputados Antônio Júlio e Sávio Souza Cruz -, ainda existe o absurdo

da propaganda para enganar o povo, que é o que se fazia no Reich nazista. Repetir

bastante as mentiras na televisão e impedir que seja feito de fato algum procedimento

democrático de discussão. Em seguida, estrangulam-se os poderes - isso é feito em

especial pela mídia - e a partir de gastos absurdos - o Deputado Sávio Souza Cruz,

ontem, falou em mais  de R$2.000.000.000,00 -,  mais  problemas  são acumulados

para o Estado. Como consequência, o espaço democrático de discussão é asfixiado

pela dominação da mídia e de outros instrumentos.

Com tudo isso, o Estado precisa fazer cortes no orçamento da educação, da saúde

e da segurança.  Como ele  não investiu  nesses setores ou  investiu  menos que o

determinado pela Constituição, o governo se encalacrou judicialmente e passou a

dever aos setores essenciais.  Vou informar o valor dessa dívida. De 2003 a 2011,

Deputados  e  Deputadas,  o  Estado  passou a  dever  à  saúde R$7.792.235.895,57.

Esse é o déficit sem o acúmulo inflacionário. Ao invés de o governo aplicar 12% na

saúde,  ele aplicava uma média de 8%, porque retirava o dinheiro da Copasa, ou

melhor,  colocava na conta do orçamento do Estado recursos de empresa pública,

como é o caso da Copasa, o que não pode ser feito. Assim, o governo deixou de

investir na saúde, e hoje o Senador Aécio Neves é réu em um processo do Ministério

Público da Dra. Josely, que lhe cobra uma bagatela de R$4.300.000.000,00 que não

foram investidos na saúde. Então, de 2003 a 2011, a dívida com a saúde é de quase

R$8.000.000.000,00.

No caso da educação, o truque é outro. É colocar os aposentados e pensionistas
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como  investimento  na  educação,  o  que  legalmente  também  não  pode  ser  feito.

Nenhum Prefeito e nenhum Estado do Brasil fazem isso, apenas em Minas é que o

Tribunal de Contas faz vista grossa e deixa acontecer uma coisa dessas. Resultado:

há uma dívida de R$7.412.238.000,00 com a educação pública em Minas Gerais, no

período de 2003 a 2011. Somando os investimentos que não foram feitos na saúde e

na  educação,  encontraremos  uma  dívida  de  R$15.000.000.000,00  em  números

redondos, no intervalo de 2003 a 2011. Essa é a dívida com a educação e com a

saúde. É por isso que a educação pública de Minas Gerais paga péssimos salários às

professoras  e  aos  professores,  que,  além  disso,  ainda  são  impedidos  de  se

alimentarem na escola para fazer economia. Ainda como consequência dessa dívida,

existem  salas  multisseriadas,  greve  de  112  dias  e  tratamento  inadequado  às

professoras  e  aos  professores.  É  também  por  causa  disso  que  professores

substitutos não são contratados para os supletivos do Estado, sendo também essa a

razão pela qual faltam professores em sala de aula. Esse também é o motivo para a

educação pública de Minas Gerais ter ganhado um dossiê do Sind-UTE mostrando

como o governo trata o sistema educacional.

Também é por causa dessa dívida que a saúde pública não tem os equipamentos

necessários nos hospitais e nos postos de saúde. Deputados e Deputadas, povo de

Minas, Prefeitos e Prefeitas de Minas, o governo do Estado não faz sua parte, por

isso,  os  Prefeitos  têm  de  investir  na  saúde  20%,  22% e  25%  e  nunca  os  15%

constitucionais.  Ressalto  que,  nesse  caso,  o  governo  federal  também  tem

responsabilidade, já que deveria estar atuando para fazer o investimento de 10% da

União, embora isso não esteja em lei. Entretanto, concordo com a ideia de que é justo

haver um aporte financeiro maior na saúde. Digo isso claramente.

Voltando ao que estava dizendo, repito que o governo do Estado não cumpre sua

parte,  ou  seja,  não  investe  os  12%  na  saúde.  Então,  essa  dívida  de

R$15.000.000.000,00 é a de 2003 a 2011. Deputados e Deputadas, companheiros e

companheiras  que  nos escutam,  fazendo um resumo:  o  governo pede o  dinheiro

emprestado,  encalacra-se em dívidas, e o Estado de Minas Gerais não tem mais

estatais  para  vender,  porque  Itamar  Franco  e  esta  Casa  Legislativa  proibiram  a

privatização da Cemig e da Copasa - e eu fui relator dessa questão com toda a honra
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-  e  não permitimos a venda das empresas. Aquelas outras já foram vendidas por

Azeredo. Então, não há mais o que vender em Minas. Azeredo vendeu o Bemge, o

Credireal, um terço da Cemig, pagou juros e continuou endividado. Já contei essa

história, mas é bom dar nomes aos bois. Foi Azeredo quem fez todo o sistema de

privatização junto ao FMI e a FHC, e não resolveu o problema.

Então, o que acontece agora, nesse procedimento? Com o Estado endividado e

encalacrado, o governo de Minas Gerais pegará mais empréstimos. Ora, já apontei

aqui  a  solução:  em  vez  de  pegar  o  empréstimo,  deveria  ser  feito,  no  Estado,

investimento  nas  prioridades.  Faz-se  o  caminho  de  Minas  com  os  recursos

orçamentários que não sejam aqueles de pagamentos de juros. Como? Não fazendo

de Minas Gerais uma experiência malfadada de comitê eleitoral do Sr. Aécio Neves.

Não  se  investiu  na  saúde  e  na  educação  a  fim  de  garantir  a  Aécio  Neves  a

“Brasilinha”, as obras faraônicas, os interesses de empresas de comunicação, a mídia

e a propaganda para esconder do povo mineiro e tentar parecer ao povo brasileiro

que o governo ia bem.

Agora a casa caiu. Minas Gerais está falida, quebrada, e o governo vem com a

antiga solução de pedir empréstimos. Para que o nosso povo que me escuta tenha a

noção exata do que acontece com o tal do termo de ajustamento de gestão - TAG -,

se ele for aplicado este ano - digo “se for aplicado” porque ainda há uma esperança...

Na audiência  pública  que  realizamos  nesta  Casa,  a  Dra.  Josely  anunciou  que  o

Ministério Público da Saúde, da Educação e da Defesa do Cidadão entrará, talvez

ainda nesta semana ou, no máximo, na semana que vem, com uma ação civil pública

para  derrubar  o  TAG.  Se  ele  for  derrubado,  o  governo  terá,  sim,  de  fazer  o

investimento constitucional. Sabe quanto, Deputados e Deputadas, teremos a mais,

em Minas, na educação e na saúde, só este ano? R$1.400.000.000,00. Em outras

palavras, se for vitorioso o TAG, essa excrescência jurídica que simplesmente varre

para debaixo do tapete a Constituição Federal, como se Minas Gerais não tivesse de

responder  por  ela,  esse  termo  nitidamente  inconstitucional,  serão  retirados  da

educação  e  da  saúde,  só  este  ano,  R$1.400.000.000,00.  Sentirão  falta  as

professoras, os estudantes, os alunos, a equipe de trabalhadores da educação, todos

nós, especialmente os mais pobres que dependem da educação pública. Também
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sentirão falta aqueles que estão enfermos, que esperam a aplicação de recursos na

saúde pública. Também esses serão prejudicados pelo TAG. Por que isso acontece?

Porque  o  TAG proposto  pelo  governo  e  incrivelmente  assinado  pelo  Tribunal  de

Contas do Estado...

Presidente Dinis Pinheiro, quem esteve aqui foi o ex-Presidente Mauri Torres, que

veio  explicar  o  TAG.  V.  Exa.  sabe que o  Conselheiro  Mauri  Torres  é  meu amigo

pessoal. Gosto muito dele e tenho por ele toda a admiração, pois foi um excelente

Deputado e um excelente Líder  de Governo nesta Casa,  a quem Aécio Neves e

Anastasia deviam agradecer os serviços prestados. Diria que o Mauri Torres é tão

esperto que passa mel na boca até da Oposição, e não só chupamos o mel mas

ainda fazemos o que ele gosta que seja feito. Até me acusaram: Rogério, você dá

muita razão ao Mauri. Contudo, Deputado Délio Malheiros, o Mauri veio explicar o

TAG, que V. Exa. sabe que é inconstitucional. V. Exa., Deputado Délio Malheiros, é

um  estudioso e  “expert”  no  assunto.  Quem  sou  eu  para  confrontar  V.  Exa.,  que

também tem responsabilidade jurídica. O TAG prevê que, este ano, o Estado terá de

investir 9,68% na saúde pública e não os 12%. O TAG prevê também que terá de

investir 22,82% na educação e não os 25%. Isso é um TAG. A Constituição não vale,

o que vale é o TAG. Segundo o Tribunal de Contas, o governo está autorizado a fazer

apenas esse gasto e não o constitucional. Evidentemente, isso é inconstitucional, e o

Ministério Público já entrará com uma ação. O Conselheiro Mauri Torres veio aqui

falar sobre o TAG. A Secretária Renata Vilhena não pôde vir. Seria um prazer tê-la

aqui, pela sua inteligência, perspicácia e capacidade técnica. É sempre um prazer tê-

la  aqui  também  pelo  fato  de  ser  uma calorosa  atleticana  e  torcer  pelo  campeão

mineiro, mas ela não deu o ar da graça e mandou um rapaz muito bonzinho, que teve

uma certa dificuldade em explicar por que o governo não está investindo o mínimo

constitucional na saúde e na educação. O Conselheiro Mauri Torres não aguentou.

Parece que lhe deu aquele fogo de líder do governo, e ele veio explicar por que o

TAG não deveria ser instituído. Segundo ele, o governo teria dificuldades. Isso foi dito

pelo Tribunal de Contas. Mostra-se que o Tribunal de Contas e governo vão virando a

mesma  coisa,  assim  como  a  Assembleia  Legislativa.  Não  há  independência  de

Poderes. Aqui vale o estado de exceção.
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Tirando o  jornal  “O Tempo”,  ninguém mais  da  imprensa,  da grande mídia,  teve

coragem de falar sobre o termo de ajustamento de gestão e da polêmica em Minas

Gerais diante da questão de a Constituição valer ou não. Isso é impressionante. Aqui

em Minas Gerais, o estado de exceção prevalece na mídia, no Tribunal de Contas e

na Assembleia Legislativa. Está tudo dominado.

O Ministério Público agora diz: “Não, doutor, 'Aeceu' ”. Ele continua fazendo o que o

Aécio determina. Mas o Ministério Público da Saúde, da Educação e do Patrimônio

Público entrará com uma ação. Felizmente alguém terá coragem de enfrentar esse

poder de exceção que acontece aqui em Minas Gerais.

Deputado Délio Malheiros, depois procurarei V. Exa. Quem sabe V. Exa., que está

tão preocupado com essas questões,  pode ajudar-me a entrar  também com uma

ação popular para que seja cumprida a Constituição quanto à saúde e à educação. V.

Exa., certamente, como pré-candidato a Prefeito de Belo Horizonte, sabe que terá de

cumprir os preceitos constitucionais, caso seja eleito, sem fugir disso, pois o Tribunal

de Contas é duro com o Prefeito. Se o Prefeito investir na educação um centavo a

menos do que os 25% previstos pela Constituição, o Tribunal de Contas vai lá, dá

uma dura no Prefeito e o coloca inelegível, e assim acontece em relação à saúde.

Mas o governo do Estado não faz isso, pois aqui está tudo dominado para o projeto

Aécio 2014. Minas Gerais tem de virar um comitê eleitoral do Senador Aécio Neves e

não mais um Estado a ser governado com autonomia. Infelizmente,  é isso o que

acontece.

Mas o TAG, com esses percentuais que li aqui e chamei a atenção do Deputado

Délio  Malheiros,  trará  um  prejuízo  a  Minas  na  área  da  saúde  e  educação  de

R$1.400.000.000,00.  Aqui  está  posta  a  alternativa  do  governo  ao  pedir  dinheiro

emprestado. Ele faz isso e, depois, não conseguindo arcar com os juros, o que faz,

além  de  culpar  a  Presidente  Dilma?  Corta  a  verba  da  saúde  e  da  educação.  O

Governador Anastasia faz as suas opções, como fez o Senador Aécio Neves. Este

preferiu construir a “Brasilinha” a, com recursos próprios, fazer o Caminhos de Minas.

Agora, ele pede dinheiro emprestado para ficar devendo. Ele poderia não ter pedido

dinheiro emprestado e feito o Caminhos de Minas com o dinheiro da “Brasilinha”. Ele

poderia ter economizado pelo menos metade do que gastou com publicidade, para
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fazer dois Caminhos de Minas. Todo esse empréstimo que foi pedido este ano não

seria necessário, pois, só com a economia na “Brasilinha” e nas propagandas, esse

dinheiro seria conseguido.

Estou  mostrando  outro  caminho,  para  que  depois  os  Deputados  não  venham

sofismar, como fizeram ontem, dizendo: “Ah, você está contra o empréstimo, então

está contra a obra”. Esse raciocínio é tão tacanho e tosco como se política e opções

fossem meramente matemática e aritmética. Não; trata-se de opções orçamentárias.

Fazem-se as opções de governo a partir das prioridades. Por exemplo, se eu fosse

Governador do Estado, jamais admitiria aplicar menos do que 25% na educação e

12% na saúde pública, custe o que custasse. Esses dois setores são essenciais. Não

podemos mexer neles. Não sou eu que acho isso. Quem acha isso é a Constituição

Federal. Quem acha e achou isso foram os Constituintes de 88, que estabeleceram

esse  mínimo  constitucional.  O  governo,  simplesmente,  de  forma  ditatorial  e

autocrática, não pode deixar de estabelecer isso, com o aval do Tribunal de Contas

do Estado. Essa situação é grave. Qual é a solução que o governo oferece? Mais

dinheiro emprestado. Quando vai começar a pagar? Em 2015. Em que governo? No

próximo. Terá ele recursos para cumprir isso? Se não tiver, vai cortar da educação e

da  saúde?  Olha  que  os  programas  de educação têm  sido  prioridade nacional.  A

Presidenta  Dilma  lançou  agora  o  Programa  Nacional  de  Acesso  ao  Ensino

Tecnológico - Pronatec -, prioridade educacional absoluta, com geração de emprego e

renda para a juventude e acesso ao ensino tecnológico. Serão 8 milhões de novas

vagas.

A educação em Minas deveria aproveitar o bom momento da educação nacional,

com a criação de universidades. Em Minas Lula criou ou ampliou 15 universidades

federais, enquanto Fernando Henrique não criou nem ampliou nem uma. Foram feitas

opções:  Fernando Henrique pegava dinheiro  emprestado do FMI,  pagava juros  e,

depois, vendia estatais; Lula fez investimentos sociais no Brasil e em Minas Gerais.

Os recursos são abundantes em Minas. Citei universidades e poderia citar o Bolsa

Família  e  o  Pronaf.  Só  de  Pronaf  são  R$1.200.000.000,00.  Isso  faz  a  economia

crescer, não é necessário pegar dinheiro emprestado no FMI. É outra opção, outro

modelo de desenvolvimento.
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Em Minas, não basta apenas exportar minério, é preciso haver planejamento. Por

isso  o  Nordeste  cresceu  mais.  Não  adianta  os  Deputados  da  Base  do  governo

reclamarem que estão indo recursos para Pernambuco, porque lá o Governador está

fazendo projeto, está correndo atrás, está buscando recursos, não fica brigando com

a Dilma, nem a xinga o dia inteiro; simplesmente busca recursos a fundo perdido de

investimento, não é dinheiro emprestado; lá, corre-se atrás. Aqui o governo faz uma

péssima gestão e optou por brigar com o governo federal para fazer a vontade do

Aécio Neves; é o comitê eleitoral de que o Deputado Sávio Souza Cruz fala.

Nesse último minuto e pouco que me resta, infelizmente, tenho mais uma notícia

ruim: Minas lidera a perda de mata atlântica no Brasil. É mais um recorde negativo.

Pelo terceiro ano consecutivo foram devastados em Minas 6.339ha do bioma. Ou

seja,  metade da devastação da mata atlântica do País ocorreu em Minas Gerais.

Olhem aí os minerodutos, a bondade do governo com as empresas mineradoras, que

têm devastado a mata atlântica na nossa Zona da Mata. Não só eu, mas o Deputado

Federal Padre João fala isso todo dia na tribuna da Câmara dos Deputados. A mata

atlântica está sendo devastada em prol das mineradoras em Minas Gerais. Atenção,

Anastasia! Metade da devastação da mata atlântica ocorreu em Minas Gerais. É um

recorde negativo no terceiro ano consecutivo. Olha aí o choque de gestão! Para isso,

é que se faz corte em educação e saúde. Aqui, podemos ver, mais uma vez, a má

gestão  até  na  área  ambiental.  A Dilma  veta  os  artigos  que  prejudicam  o  meio

ambiente  no  Código  Florestal,  mas,  em  Minas,  a  vergonha  está  estampada  nos

jornais. Hoje, até o jornal “Estado de Minas”, que é “aecista” juramentado, publicou

que Minas é campeão em desmatamento: metade da devastação da mata atlântica

ocorreu este ano no governo Anastasia. Essa é a herança “aecista”, Sr. Presidente;

esses  são  os  motivos  pelos  quais  votamos  contrariamente  a  esse  projeto.  Sr.

Presidente, a Presidenta Dilma faz um enorme esforço para diminuir o desmatamento

na Floresta Amazônica, e realmente ele tem caído a cada ano.  Agora,  em Minas

acontece a metade da devastação da mata atlântica do País. É o terceiro ano seguido

em que Minas bate esse recorde negativo. É uma vergonha. Minas lidera a perda da

mata  atlântica  no  Brasil.  E  quem  diz  viva  a  isso?  As  mineradoras,  que  tanto

contribuíram para as campanhas eleitorais do nosso Governador e do Senador Aécio
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Neves. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados e principalmente

quem nos acompanha pela TV Assembleia, como sempre, o Plenário está vazio e não

temos oportunidade de fazer uma discussão com os parlamentares, porque é ordem

do governo não discutir projetos. Esse projeto que estamos aprovando, como os de

ontem à noite,  não teve a mínima discussão. É preciso votá-lo  porque o governo

mandou,  e  cumpra-se.  Gostaria  de  demonstrar  nossa  preocupação  com  a

responsabilidade com o Estado de Minas Gerais  e não com o governo de Minas

Gerais. Infelizmente, em Minas Gerais, fez-se um projeto político. Todos sabem qual é

e  não  ficarei  repetindo  que  projeto  é  esse.  Estão  esquecendo  o  nosso  Estado.

Deputado Sávio Souza Cruz, essas pessoas que estão esquecendo o nosso Estado

esquecem-se de seus filhos, de seus netos, porque eles vão pagar a conta. Ao pegar

um  empréstimo  como  mais  esse  que  estamos  aprovando,  é  bom  lembrar  que

começará  a  vencer  em  três  anos,  o  governo  está  jogando  tudo  para  o  próximo

mandato. Acho que isso é uma grande irresponsabilidade.

O Tribunal de Contas aceitou a confissão do governo de Minas de que não aplica o

mínimo constitucional na educação e muito menos na saúde, daí o caos da saúde. O

governo enrolou o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa porque mandava as

prestações de contas  e  sempre  detectamos  que o  mínimo constitucional  não era

aplicado. Agora, o Tribunal de Contas faz um TAG com o governo do Estado, como

mencionado pelo Deputado Rogério Correia, no qual, entendi, o governo confessou

que  realmente  não  aplica  o  mínimo  constitucional.  Se  fosse  um  Prefeito,  estaria

impedido de se candidatar, estaria com um processo de improbidade administrativa e

mais  um  monte  de  processos.  Entretanto,  em  relação  ao  governo  de  Minas,  o

Ministério Público não age, o Tribunal de Justiça não julga e o Tribunal de Contas não

está nem aí. Deputado João Leite, agora, pelo menos, o governo confessou que não

investe  o  mínimo  constitucional.  Eu  entendi  muito  bem  o  TAG.  Foi  a  forma  que

arranjaram de confessar o descumprimento e dizer que resolveriam o problema daqui

a um, dois anos, o que, como gestor público, também devemos compreender.

Tenho 30 minutos e na discussão desse projeto, Deputado Rogério Correia, fomos
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impedidos de debater. Não houve oportunidade. Gostaria de contar um pouco sobre a

história da dívida de Minas, os R$70.000.000.000,00 e o déficit zero do governo. Em

1998, por imposição do FMI, que já começava o processo neoliberal do Fernando

Henrique Cardoso,  houve uma imposição a Minas Gerais,  numa dívida  perante a

qual, mais uma vez, Minas calou, omitiu-se, ficou acanhada, não tendo coragem de

enfrentar os então mandatários do governo federal. O Eduardo Azeredo fraquejou.

Quem o  auxiliava  também  fraquejou.  Não tiveram a  coragem  de  impor  nenhuma

regra,  nenhuma  norma  para  que  a  dívida  de  Minas  fosse  mais  bem  negociada.

Entendo que, naquele momento, foi um bom processo do Banco Central e do governo

federal, que pensavam um pouco à frente, mas eles não fizeram conta de que ali

estava o sacrifício do povo de Minas Gerais. Fizeram uma negociação mal elaborada,

mal  pensada,  apenas  para  aquele  momento  e  se  esqueceram  de  que  o  tempo

também trabalha contra nós. Tivemos um processo de negociação de dívida, em que

fizemos  um  contrato  de  30  anos  sem  cláusula  de  modificação,  sem  cláusula  de

revisão, sem nada. Foi apenas para atender os caprichosos interesses do PSDB, na

época do Fernando Henrique, e não aos interesses do Estado nem da União. Ali,

atendia-se a interesses do setor financeiro do nosso país e internacional. Na época, o

maior setor bancário e financeiro ficava em Minas Gerais. Grandes bancos tinham

sede em Minas Gerais, mas todos foram embora. Perdemos todo o sistema financeiro

e bancário sitiado em nosso Estado; perdemos essa capacidade; perdemos o setor

da construção pesada, todos foram para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Parece

que Minas está andando em marcha à ré, parece que não tem mais ninguém para

lutar por ela. Parece que estamos acomodados e não temos coragem de enfrentar os

problemas de Minas Gerais, e precisamos enfrentá-los. Precisamos ter a coragem de

levantar essa história.

Quando negociamos a dívida, em 1998, este Deputado estava na Assembleia. Lutei

muito  para  que  alguns  imóveis  dados  como  parte  do  pagamento  da  dívida  não

entrassem na negociação, como a Ceasa. Cedemos a Ceasa praticamente de graça

para  o  governo  federal.  O valor  da  avaliação  era  mínimo,  e  aceitamos.  Foi  feito

relatório. Entregamos vários imóveis. Lembro-me de que havia um imóvel em Pará de

Minas, minha cidade, que retirei da doação que fizemos ao governo federal, porque
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ele não tinha influência, valor nenhum na negociação. Mas tinha valor para a cidade e

para o Estado, tanto é que hoje lá foi construída a Penitenciária Pio Canedo.

Em 2000, o Itamar Franco assumiu o governo. O Governador Eduardo Azeredo não

pagou um tostão da renegociação, que começou a vencer depois, com o Itamar, que

bloqueou  os  pagamentos  e  declarou  moratória.  Todos  o  chamaram  de  louco,  de

maluco,  mas ali  estava um estadista,  um homem que se preocupava com Minas

Gerais,  aquele  que  fez  a  previsão  do  que  estamos  passando  hoje  e  que  o

Governador Anastasia insiste em esconder, dizendo que não há problema. Parece-se

com um cidadão da nossa cidade, da nossa região que está quebrando, passando

dificuldades, mas não demonstra. Em momento algum, ele demonstra que está em

dificuldades; ao contrário, demonstra que está muito bem; compra carro novo, avião,

mas está quebrado, devendo a Deus e ao mundo. Infelizmente isso também está

ocorrendo com o nosso Estado.

Na luta pela renegociação da dívida, o Itamar fez previsão dessas dificuldades por

que  passamos  hoje,  desse  movimento  levantado  pela  Assembleia  para  forçar  o

governo  federal  a  abrir  negociação.  Eles  não  estão  nem  aí  para  os  Estados.

Infelizmente, no Congresso e no Senado, não há lideranças que possam tratar do

assunto como sendo de Estado. Não há liderança em partido nenhum, nem no nosso,

o PMDB. Não temos um político que pode chegar e falar grosso, dizer que precisam

ser resolvidos os interesses de Minas.

O Itamar lutou quando o Presidente Fernando Henrique quis vender Furnas, que

chegou  a  ser  vendida.  Furnas  foi  esvaziada,  tiraram  a  sua  água  para  perder

valorização.  O povo de Minas precisa se lembrar disso,  o povo do Sul  de Minas

precisa  se  lembrar  disso.  Chamaram  o  Governador  Itamar  Franco  de  louco.  Ele

colocou a Polícia Militar em Furnas para impedir que o Presidente Fernando Henrique

desse esse patrimônio do povo brasileiro, esse patrimônio de Minas Gerais. Ou será

que nos esquecemos disso? É uma história recente, de menos de 12 anos, que tem

de ser relembrada. Temos de contá-la. Quem não se lembra de que o Governador,

para chamar a atenção do Brasil e do mundo, colocou a Polícia Militar no Palácio da

Liberdade? Quem não se lembra disso? Ele colocou todo o sistema de segurança do

governo de Minas no Palácio da Liberdade, porque foi ameaçado pelo Presidente
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Fernando  Henrique  por  ter  levantado  essa  negociação  da  dívida.  Quem  não  se

lembra disso? Essa história é recente, e está passando despercebida. Ali se começou

a mordaça, a censura. Lembro-me de quando o Governador Itamar Franco levantou

essa questão. Ele tinha o apoio dos Governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de

Janeiro. Imediatamente o Governador do Rio de Janeiro recebeu benesse do governo

federal  de  R$3.000.000.000,00,  como  adiantamento  de  “royalties”.  E  ali  parou  a

discussão da dívida desse Estado. Disseram ser um problema momentâneo: “Vou

resolver.  Isso  não  é  problema  meu.  Daqui  a  três  anos  estou  fora.  Fica  para  o

próximo”.

Enfim, faltam estadistas, dá saudade do Governador Itamar Franco, com todos os

problemas que sempre teve com a classe política. Talvez, Itamar Franco tenha sido o

último estadista brasileiro, talvez tenha sido o único que tenha se preocupado com os

interesses do nosso Estado, até porque ele era diferente. Ele não se preocupava com

o nosso Partido. Ele era do PMDB, mas não estava nem aí para o PMDB. Fizemos

várias CPIs no seu governo, o que não acontece hoje, quando não se discute nada.

Quando se convocava um Secretário de Estado, ele era obrigado a vir a esta Casa.

Lembro-me de um Secretário de Fazenda que, quando estávamos discutindo o PIB

de Minas Gerais, veio aqui quatro vezes num dia. Hoje nenhum Secretário de Estado

vem à Assembleia. Desafio qualquer comissão a dizer qual Secretário recebeu. Às

vezes, precisam ser intimados a vir  aqui.  Não vêm aqui  nem o terceiro ou quarto

escalão, tamanho é o descaso que esse governo tem com a Assembleia Legislativa,

tamanho é o domínio que ele tem sobre esta Casa. Ontem, tivemos um episódio

nesta Casa que mostra isso.  Um assessor tentava segurar a reunião de Plenário,

para que não fosse transmitida uma reunião no teatro. Parece que os assessores

estão trabalhando para o governo, não para a Assembleia. Parece que eles estão

trabalhando para o Executivo. Ele mandou o Presidente cortar minha palavra. Haviam

dado a palavra a uma Deputada fora do Regimento, não havia quórum. Quando fui

fazer o questionamento, ele pediu que se cortasse a minha palavra. Isso me deixa

com uma tristeza enorme, porque o Parlamento é importante demais na sustentação

da democracia. O Parlamento é importante para que possamos dar sustentação ao

governo, mas não podemos ser omissos nem submissos. Isso vai custar caro, já está
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custando caro. Uma dívida de R$70.000.000.000,00 é impagável. Se não lutarmos,

indiferentemente às siglas partidárias, Minas Gerais chegará à beira da falência. A

Secretária disse que está tudo bem, mas não é verdade. Quem conhece as finanças

do  Estado,  quem  as  acompanhou  sabe  que  não  está  tudo bem.  O governo não

explica o pedido. Estamos falando aqui de empréstimos, da dívida com a União, mas

não falam da dívida  com a  Cemig.  Evitam tocar  nesse assunto,  nessa dívida  de

R$5.500.000.000,00.  Nosso  Estado deve  à  Cemig  esse valor.  Pagamos  à  Cemig

R$100.000.000,00 de juros por mês. Estamos fazendo a defesa do nosso Estado,

não do governo.  Nem eu que estou aqui  há  20 anos sabia disso,  apesar  de ser

geralmente atento. O governo escondeu isso no orçamento. Ele não se manifestou

sobre essa dívida. Alguns Deputados já me disseram que tinham conhecimento dela.

Eu não tinha conhecimento disso. Fiquei sabendo agora, mas não se fala no assunto.

Mandaram para cá um projeto que solicita dinheiro emprestado para modificar o perfil

da dívida. Pagamos à Cemig 12% de juros ao ano e mais o IGP-DI. Ninguém fala

nada. Como vamos pagar essa dívida do Estado para com a Cemig, se ela é maior

que o patrimônio dessa empresa. A Cemig vem de um negócio meio de doido. Depois

que  o  Hélio  Garcia  fez  aquela  captação dos  eurobônus,  que  é  uma história  que

ninguém conhece ou lembra, venderam 33% das ações da Cemig. Elas ficaram como

garantia de empréstimos na época do eurobônus. Isso foi feito na época de Hélio

Garcia. Esse empréstimo não seria pago, porque já estava negociado com o Banco

Oportunity, do famoso Daniel Dantas. A AES-Southern ficaria com essa dívida, com os

33% da Cemig. Compraram a Cemig por US$33.000.000,00 e ninguém sabe e fala

disso.  A Assembleia  fez  uma  CPI  e  foram  apurados  as  falcatruas  e  tudo  que

aconteceu. Só que, infelizmente, ela morreu na prateleira. Aqueles que fizeram as

falcatruas, as negociatas não foram condenados a nada. Não tiveram de devolver

dinheiro nem ficaram impedidos de fazer algum contrato, empréstimo ou tiveram de

trabalhar  no  serviço  público,  nada  disso.  Tudo  está  registrado  nos  anais  da

Assembleia, podem mandar levantar. Os anais, às vezes, têm servido para que as

pessoas possam conhecer essa história recente de Minas Gerais, o que aconteceu

com a Cemig. De lá para cá, a Cemig não foi a mesma. Ela agora trabalha para um

grupo pequeno, que só visa o lucro, só quer dinheiro, e o povo que se dane. Os
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investimentos da Cemig são os piores. Lá em Bandeira do Sul, houve 16 mortes, não

sei quantas. O que foi aquilo? É a ganância da Cemig, que não podia fazer nem a

manutenção da rede, Deputado Sávio Souza Cruz, porque iria gastar R$300.000,00

ou R$400.000,00, que é muito, mas 16 mortos não é muito. Isso precisa ser discutido.

Temos  de  ter  coragem  de  começar  a  discutir  o  nosso  Estado.  Estamos  aqui

discutindo apenas questão de governo.  Ainda há companheiros nossos que ficam

preocupados com a Dilma, o PSDB fica preocupado com a Dilma.  Temos de nos

preocupar  é  com  Minas  Gerais,  com  o  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,  porque,

infelizmente, nosso Estado de Minas Gerais vai de mal a pior. Nos últimos oito anos,

não  houve  nenhum  grande  investimento  em  Minas  Gerais.  Houve  expansão  de

algumas atividades, mas não houve investimento novo. Perdemos várias empresas

para fora, porque ficamos no comodismo, que é coisa de mineiro. Dizem que Minas

não pode fazer isso, porque a lei proíbe. Enquanto isso, Rio de Janeiro, São Paulo,

Mato Grosso e, em especial, Goiás engoliram Minas Gerais nos investimentos. Até o

Espírito Santo engoliu Minas Gerais. Precisamos de estudar e conhecer um pouco

mais essa história.

Logo depois, Deputado Rogério Correia, mudou o governo. Saiu Itamar Franco e

entrou Aécio Neves. Até sou culpado pelo choque de “gestação” dele, porque tive

participação lá atrás nessa parição que está aí, nessa quantidade de coisas ruins que

estão sendo paridas agora, porque era Presidente desta Casa, e votamos algumas

mudanças  administrativas,  inclusive  concedendo  lei  delegada,  o  que  foi  um  erro

nosso. E eu me penitencio quanto a isso pois ajudei, por solicitação do Governador

Itamar Franco e do governador eleito na época, Aécio Neves, na aprovação da lei no

governo Itamar, e hoje ele pôde fazer aquelas mudanças. Acho até que havia alguma

lógica também, porque era necessário tomar algumas providências. Entendo que o

Parlamento não se preocupa com o Estado, mas com o momento político do grupo

dele,  e  as  coisas  não  fluem.  Seis  meses  depois,  vem  o  governo,  com  todas  as

dificuldades, e precisava ter um “marketing” importante e duro, contrataram empresas

que fizeram um monte de bobagens, e estou acabando de relacionar. Nesta semana,

farei o relacionamento de tudo que levantei na época, dos equívocos que estavam

cometendo, e, felizmente, eles recuaram. Aí veio o governo, que contratou empresa
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de “marketing” que resolveu vender o déficit zero.

Quando chegava o final do ano, Itamar Franco colocava no Orçamento, com toda a

clareza,  o que deixou de pagar da dívida, porque comprometemos 13% da nossa

receita, mas não pagamos a rolagem da dívida. Pagamos apenas 65% da rolagem.

Pagamos  R$400.000.000,00  por  mês  e  ainda  ficamos  devendo  mais  ou  menos

R$145.000.000,00, que serão incorporados ao capital. A coisa é muito séria. Por isso,

a dívida ficou desse tamanho. O Itamar Franco deixava claro que deixou de pagar

R$2.400.000.000,00, que é o déficit de Minas. Sabe qual era esse déficit? Não era o

déficit que eles falam que estão com as contas em dia. Era aquilo que ele deixou de

pagar dos juros da dívida, da rolagem da dívida, e ele colocava como déficit. Aí o

governo mudou o contador e isso deixou de ser déficit.  Ele não paga, mas não é

déficit.  Aí,  a dívida foi para R$70.000.000.000,00, mas não há déficit  nenhum, há

déficit zero. Cortaram um monte de coisas, mas o déficit foi zero. O déficit zero é

defendido por eles, dizendo que só contratam aquilo que dão conta de pagar. Sendo

assim,  teriam  de  pagar  a  dívida  toda,  a  rolagem  da  dívida.  Apesar  do

comprometimento, ele tem um limite de 13% da arrecadação.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Já falei bastante sobre esse assunto,

mas há dois dados e penso ser importante levá-los ao conhecimento do povo mineiro.

Em relação à educação, expus os dados do TAG, no qual está comprovado que o

governo  de  Minas  não  cumpre  o  mínimo  constitucional.  Refiro-me aos  dados  do

Tribunal  de  Contas.  Em  2001,  o  Governador  Itamar  Franco  aplicava  34,61%  na

educação. Esse é o cálculo feito pelo Tribunal, incluindo-se os aposentados. Caso

sejam retirados os aposentados,  esse índice será de cerca de  29% ou 28%. Em

2002, 31,85%. Feito o cálculo, tem-se que, no Governo Itamar Franco, 2001 e 2002 -

dados  do  Tribunal  de  Contas  -,  o  governo  de  Minas  pagava  mais  que  os  25%,

Deputado Sávio Souza Cruz, constitucionais da educação. Em 2003, com a entrada

do Governador Aécio Neves, esse percentual baixou, incluindo-se os dados relativos

aos aposentados, para 26,22%. Portanto, a partir  de 2003, não se pagou mais os

25% da educação. Esse é um dado importante. O Itamar, com todas as dificuldades,

cumpria  o  mínimo  constitucional  como  qualquer  governo  é  obrigado  a  fazer  na

educação e, posteriormente, na saúde. Quanto à saúde pública, Itamar só ficou um
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ano durante a vigência da Emenda nº 29.

Gostaria  de  apresentar  a  outra questão a  pedido do  Deputado Adelmo,  que se

encontra numa audiência pública desta Assembleia em Uberaba, na parte da manhã,

e me pediu que justificasse sua ausência neste Plenário. Ele fez um levantamento,

como Presidente da Comissão da Dívida, com as seguintes anotações: o governo de

Minas não tem recursos suficientes para pagar o serviço da dívida que cresce todo

ano.  Mas o limite -  V.  Exa. lembrou -  é 13% do orçamento. Isso eles  não falam.

Parece que cada vez mais está aumentando, mas são sempre 13%. E não se justifica

não aplicar o índice devido na educação e na saúde por causa dessa dívida. Porém,

a dívida vai se tornando impagável - dívida renegociada por Azeredo etc. A dívida

contraída  com a Cemig é maior  que todo o  patrimônio  que o Estado tem com a

própria companhia. Imaginem...

Os juros cobrados pela Cemig são de 8,18%, portanto maiores que os aplicados na

dívida com a União, que são de 7,5%, chamados de agiotagem. Portanto, agiotagem

aqui, pode; e agiotagem, repito, feita entre FHC e Azeredo. O contrato da dívida com

a Cemig tem multa de 1% ao mês sobre parcelas não pagas, o que produz maior

elevação de seu custo. O Adelmo termina dizendo que o contrato da Cemig permite

ou está levando ao que chamam de “privatização branca”, que é esse contrato feito

com a Andrade Gutierrez, o qual já denunciamos e sobre o qual debatemos, mas o

governo finge que ele não existe. Foi feito um contrato com a Andrade Gutierrez de

forma que ela manda na Cemig. Aquilo que o Itamar Franco conseguiu ganhar na

Justiça infelizmente retrocedeu com o Aécio e o Anastasia, que voltaram com todo o

processo, no qual o sócio minoritário passou novamente a mandar na Cemig. É um

fato lamentável essa questão da dívida.

O Deputado Antônio Júlio - Quanto à questão da dívida, Deputado Rogério Correia,

essa entrada como sócio estratégico do governo foi negociada, e eu contei a história

que começou lá atrás, com Hélio Garcia. A AES/Southern não pagou e ainda tomou

dinheiro do BNDES. Não pagou ao BNDES e ainda queria receber os dividendos. Aí

fizeram uma negociata com a Andrade Gutierrez, que passou a ser sócia da Cemig

por R$26.000.000,00. Por essa quantia qualquer um de nós poderia ter entrado como

sócio. Com esse dinheiro comprava-se a Cemig - 33%. Logicamente que ela assumiu
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a  dívida  com  o  BNDES.  E  depois  das  denúncias  que  fizemos,  ainda  obtiveram

benesses  com  a  anistia  de  parte  dos  juros  e  dos  contratos.  Mas  essa  é  uma

discussão que faremos “a posteriori”, porque essa questão da dívida com a Cemig

não pode passar despercebida. Se a Assembleia tivesse essa capacidade de fazer

outra  CPI sobre a  Cemig,  seria muito merecido.  Se não for  por  via  da CPI,  não

conseguiremos  avançar  para  descobrir  que dívida  é  essa,  para  descobrir  de  que

maneira ela nasceu e como estamos devendo à Cemig mais do que ela vale. É um

negócio meio sem explicação.

Estávamos falando sobre a dívida de Minas com a União, que é 70%. Pagamos 400

milhões  de  juros  por  mês.  Isso  é  o  que  nós  conseguimos  pagar.  Nós  não

amortizamos a dívida. Ela só aumenta, porque deixamos de pagar mais ou menos

140 milhões, que é o resíduo desses 400 milhões, que vão se incorporando ao capital

da dívida. É por isso que Minas Gerais não investe o mínimo constitucional na saúde

e na educação. É por isso que o Tribunal de Contas, mesmo com todos os problemas

e  “fazendo  de  conta”,  já  estava  ficando  incomodado,  nesses  últimos  sete  anos,

porque, em todos os relatórios,  havia a informação de que o governo não estava

cumprindo a norma constitucional de aplicação do mínimo na saúde e na educação.

O Tribunal achou uma saída, por causa da Emenda nº 29, já que o governo maquiava

os  orçamentos.  Com  a  votação  da  Emenda  nº  29,  que  regulamentou  o  que  é

investimento na saúde, fez-se o TAG. Isso, às vezes, é incompreensível para quem

não está acompanhando. É igual ao TAC que o Ministério  Público gosta tanto de

fazer.

Acontece o seguinte: a pessoa fez um monte de coisas erradas,  é chamada lá,

assina, e, a partir daquele dia, há a proposta de não fazer mais aquela coisa errada,

consertar dali para a frente. É o que foi feito com o Estado de Minas Gerais. Sabem

por que teve de fazer? Porque Minas está quebrada. Não adianta o pessoal falar que

não está, que é conversa da Oposição. Estamos cantando essa bola há mais de sete

anos. Qual é a explicação que dão para uma dívida de 70 bilhões com déficit zero?

Quem dá conta de explicar essa matemática? Quem dá conta de explicar por que o

governo  não  investe  o  mínimo  constitucional  nem  na  saúde  nem  na  educação?

Venham  nos  questionar,  venham  mostrar  o  que  realmente  investem  para  ver  se
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estamos falando mentira.

É por isso que você, que mora no interior e que está nos ouvindo, sabe que a saúde

está  ruim,  ou  seja,  porque  o  governo  do  Estado  não  investe  nesse  setor.  Você,

professora,  que  ficou  em  luta  nessa  greve  de  112  dias,  sendo  totalmente

menosprezada pelo governo, sabe por que não recebe um salário digno? Porque é

preciso pagar 400 milhões de juros por mês, sem contar o da Cemig, que é 1 bilhão

por ano - dá mais ou menos 100 milhões de juros por mês.

E agora, o pior. O Estado já está endividado, apertado, quebrado. Eles insistem que

não está. É como eu disse, você conhece um empresário,  por exemplo,  e pensa:

aquele camarada está apertado. Aí pergunta para ele, que responde: “Eu, apertado?

Estou numa boa”. Carrão na porta, moto de última geração, andando de avião para

baixo e para cima. Está pegando dinheiro emprestado com todo mundo, vai levando

hoje, leva amanhã, depois de amanhã e, em determinado momento, pronto, explode.

E diz que quebrou, que não dá conta de pagar. É isso que vai acontecer com o nosso

Estado. Esses 400 milhões não estão incomodando a base do governo, mas, sim, a

nós,  que  somos  mineiros  e  que  queremos  um  Estado  forte.  Nós  estamos

incomodados.  A base  do  governo  não  está  nem  aí,  deve  estar  pensando:  “vou

embora daqui a quatro ou oito anos, o problema é deles”. Não, o problema é nosso,

da geração que está chegando, nossos filhos, nossos netos. Temos de nos preocupar

com isso, sim. Até entendo que a União terá de resolver o problema. Querendo ou

não, pior que a Cemig, que cobra 8,75, é a União, que faz essa agiotagem com os

Estados, em especial com nossa Minas Gerais. É uma agiotagem inadmissível.

É um bom momento para levantarmos essa questão, porque a Dilma está brigando

para  baixar  os  juros,  para  fazer  essa  mudança.  Até  nem  acredito  que  vá  dar

resultado, mas, pelo menos, está falando, está fazendo uma movimentação. E nós

estamos aprovando mais um empréstimo. Já fui um homem do Executivo e entendo

que o governo precisa de dinheiro para investir. E ele não tem dinheiro para fazer

nada. Vai ter de arrumar dinheiro emprestado para pagar daqui a três anos, esse é o

prazo de carência. Votamos dois ontem e mais um agora, de US$300.000.000,00.

Com o dólar disparado, isso vale hoje R$600.000.000,00, mais ou menos. O governo

terá que pegar dinheiro emprestado, se endividando ainda mais. Como ele fará esse
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pagamento daqui a três anos? Como fará esse pagamento, se não está dando conta

de pagar a dívida já consolidada, que tem hoje?

Essa não pode ser uma discussão de governo. Se fizermos um levantamento com

os 77 Deputados, quero saber se 65 sabem o que estamos votando, sabem qual é o

valor da dívida, sabem qual é o perfil da dívida, sabem quanto de juros vamos pagar.

Disseram que é 3,75%, mas que há correção. Não há correção, é 3,75%, podendo

chegar a 0,5% ao ano. Então, seriam 4,25%, e pagamos à União 7,5% mais o IGP-DI.

Essa é a discussão que precisava ser feita, até para dar força ao governo do Estado

e mostrar para ele que precisamos ter responsabilidade, porque isso não pode ser

tratado como uma questão de governo. Governo passa. Ou eles estão achando que

vão ficar lá o resto da vida? Se ficarem, aí é que estarão atolados, porque terão que

negociar e resolver o problema da dívida que eles próprios fizeram. Será que eles

estão  achando que  vão dar  calote?  Dívidas  e  contratos  foram  feitos  para  serem

cumpridos. Pode-se até discutir números, como está sendo feito agora, fazer-se uma

revisão, mas terão que ser pagos. Parece que esse pessoal está se esquecendo de

que o Estado é permanente e que o governo é passageiro.

Entendo que o governo precisa desse empréstimo para fazer estradas, mas não

acredito,  porque há 10 anos  eles  falam isso.  Mas tomara que façam e que esse

dinheiro venha. Porém é mais uma dívida impagável. Não sei como será daqui a três

anos;  não  sei  como  ficará  essa  geração  que  tínhamos  a  responsabilidade  de

defender. Não temos que defender o governo, mas defender o nosso Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Deputados que compõem a Mesa

dos  trabalhos  nesta  manhã,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  ontem  à  noite

tivemos a oportunidade de assistir, neste Plenário, à votação de dois projetos de lei

que autorizam o Estado a contrair  novos empréstimos: o nº 3.060, que autoriza o

Estado a contrair cerca de R$2.500.000.000,00 em novos empréstimos, e o nº 3.061,

que autoriza o Estado a contrair mais R$150.000.000,00. Em comum neles dois, além

de ampliarem o grave e dramático endividamento do Estado de Minas Gerais, há uma

cláusula curiosa que impõe uma carência de pagamento desses novos empréstimos

até o final deste governo.
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Isso mesmo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados; isso mesmo, povo de Minas: o

governo que vem, dramaticamente, endividando os mineiros, propõe que se gaste

esse dinheiro que está sendo tomado em empréstimo, mas que não se pague. Deixa

aos futuros governantes a árdua tarefa de pagar a farra do boi. Agora, a farra; agora o

“marketing”;  agora  a  festa;  mas  não  o  pagamento  dessa  festa,  o  custo  dessa

irresponsabilidade administrativa, que culmina numa série de tantas outras e chega,

agora, ao montante de quase R$14.000.000.000,00 de novos empréstimos tomados

pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  a  partir  de  2003,  no  governo  de  Minas,  desde  o

primeiro  mandato do atual  Senador  Aécio  Neves.  Essa é  a  situação,  sempre  em

comum a mesma cláusula de carência. Pagamento? Isso não é com eles. Gastar é;

gastar,  fazer  farra,  investir  em publicidade,  construir  um  mito,  vender  para  Minas

Gerais  uma  Minas  irreal,  fantasiosa,  paradisíaca,  uma  espécie  de  oásis  onde

problemas  não  existem;  nisso  eles  são  especialistas.  Fazer  uma  engenharia

financeira, equacionar os gastos, favorecer o pagamento real dos empréstimos que

querem contrair,  com isso não se preocupam.  Agem como se  previssem que,  ao

término desse mandato, já não quisessem mais assumir o governo, e Minas que se

dane,  e os  mineiros  que se  danem todos.  Durante  esse período de farra,  vai  se

tocando a farsa à custa de novos empréstimos, vai se construindo um mito, sempre

com  dinheiro  emprestado  de  todos  os  órgãos  de  financiamento  nacionais  e

internacionais,  a  ponto  de,  agora,  já  estarmos  aprovando  autorizações  de

empréstimos que já foram autorizados. Já foram autorizados, mas os órgãos, de onde

queriam buscar os financiamentos - acho - analisaram melhor as contas de Minas e

falaram:  “Opa,  esse  pessoal  não  tem  capacidade  de  pagamento.  Há  uma

irresponsabilidade  grassando  solta  em  Minas  Gerais”.  E  eles,  sem  nenhuma

preocupação, esquecem-se do projeto que já foi aprovado, da lei que já foi aprovada

e mandam outro projeto: já que um banco não financiou, manda-se outro projeto para

uma entidade alpina ou andina - sei lá de onde é -, do BNDES, do BID, do BIRD. Até

cheguei  a  ironizar  e  dizer  que  deveríamos  votar  uma  autorização  genérica  que

possibilitasse ao governo contrair empréstimos onde quisesse, de quanto quisesse e,

na  ausência  de  novos  mecanismos  de  financiamento,  que  pudesse  recorrer  aos

agiotas de plantão.
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É essa a situação de Minas. Minas Gerais - insisto - é o mais endividado Estado da

Federação; tem a pior relação dívida-PIB, a mais dramática. Mas poucos mineiros

sabem disso, a poucos mineiros é dado o direito de saberem isso. Assim, peço a

compreensão daqueles Deputados que ficam ansiosos em fazer o seu dever de casa,

em votar “sim” aos projetos do governo, porque esse é o dever de casa médio do

Deputado de Minas Gerais,  e querem ir embora logo. Quando temos uma mínima

chance, seja pela TV Assembleia, seja por quem nos acompanha nas galerias ou

mesmo pelos alto-falantes do serviço de som da Assembleia, não podemos perdê-la e

tentar levar a uma parcela pequena que seja dos mineiros o mínimo de informação da

fraude, da farsa,  da mistificação em que se constituiu a gestão pública em Minas

Gerais. Isso foi inaugurado.

Quero  remontar,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  a  1998.  Em  1998,  eleito  o

Governador Itamar Franco, eu, de alguma forma, participei da equipe de transição.

Havia uma enorme dificuldade de acesso aos números, tudo era bloqueado, o que já

nos  fazia  antever  que,  em cada gaveta,  haveria  um fantasma.  Quando assumi  a

Secretaria  de  Administração do  Estado  de Minas  Gerais,  todos  os  computadores

estavam  apagados,  tudo  apagado.  O  décimo-terceiro  de  1998  não  foi  pago,

fornecedores estavam sem receber.  Inventaram uma coisa nova na administração

pública chamada verba retida. O que é verba retida? É o reconhecimento de um

crédito que o servidor tinha. Por exemplo, o servidor conquistou um quinquênio, mas

o Estado levou cinco meses para pagar-lhe. Então ele tinha direito ao retroativo. Isso

chegava  a  X  reais.  Isso  era  jogado  numa  rubrica  chamada  verba  retida,  o  que

equivalia mais ou menos a dizer o seguinte ao servidor: “Devo, não nego, pagarei

quando  puder”.  Essa  rubrica  de  verba  retida  já  montava  acima  dos

R$300.000.000,00. A situação era essa.

E essa dívida, que hoje é objeto de tanta ação, inclusive por parte da Assembleia

Legislativa, que se reúne no interior e nas outras capitais para dizer que a União está

quebrando  os  Estados,  foi  negociada  em  1997  pelo  Governador  Azeredo  e  pelo

Presidente Fernando Henrique Cardoso. E, curiosamente, na mesma lógica desses

empréstimos, eles a renegociavam em 1997 para começar a pagar, Deputado Dilzon

Melo, em janeiro de 1999, no primeiro mês do governo subsequente. Ou seja, essa
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lógica dos tucanos é antiga: “vamos contrair os empréstimos, endividar-nos, tocar a

farra, fazer a festa, e deixamos o pagamento para o futuro. Alguém vai se virar para

resolvê-lo”. E programaram o início do pagamento justamente para janeiro de 1999.

Na época do  governo Itamar,  na  equipe  de  transição de que  participei  em certa

extensão, percebemos claramente que não havia recursos em caixa para fazer frente

aos  pagamentos  que  venciam  ainda  nos  primeiros  10  dias  do  governo.  Os

fornecedores  estavam  sem  receber,  o  13º  não  estava  pago,  a  verba  retida  e  a

alimentação dos presídios não eram pagas há 7 meses. Esse era o quadro. Para

piorar, o início dos pagamentos da dívida com a União, renegociada por Azeredo e

por Fernando Henrique Cardoso, seria em janeiro de 1999. E não havia dinheiro em

caixa. Portanto, foi necessário que o Governador Itamar anunciasse aos mineiros a

impossibilidade material de fazer frente aos pagamentos por absoluta inexistência de

recursos.

Aí veio a reação dos tucanos. O então Ministro Pimenta da Veiga chamou a Globo,

o Jornal Nacional, e anunciou que Minas Gerais estava em moratória. É isso mesmo:

o  Jornal  Nacional  é  que  decretou  a  moratória  de  Minas.  Se  buscarmos  o

pronunciamento do Governador Itamar Franco sobre a situação econômica de Minas

Gerais no jornal “Minas Gerais” do dia 2/1/99, veremos que a palavra “moratória” não

constou do seu pronunciamento. Ele apenas afirmou que não havia recursos para

fazer  frente  aos  compromissos  assumidos  pelo  seu  antecessor,  que  fez  um

compromisso, mas não deixou o recurso para honrá-lo.  Ele fez a dívida, mas não

programou  o  pagamento.  Ele  deixou  de  pagar  o  13º  salário  e  não  cuidou  dos

recursos. Inventou a verba retida, mas não deixou o dinheiro. A situação era essa. A

moratória foi decretada pela Globo, no Jornal Nacional.

Mas isso não foi ruim, ao contrário do que pensou o senso comum, porque, até que

o governo federal conseguisse bloquear os recursos de Minas Gerais, passaram-se

três  meses,  nos  quais  Minas  foi  capaz  de  fazer  um  colchão  financeiro  que  deu

capacidade  de  respirar  às  finanças  de  Minas,  que  foram  programadas  para  se

esgotar em janeiro de 1999, pelo governo Azeredo.

O Governador Itamar Franco estava diante de uma dívida de R$14.000.000.000,00,

mas víamos que o limite de 13% da receita era menor do que o serviço da dívida. Ou
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seja, desde o primeiro mês dessa dívida, o que Minas pagava não amortizava sua

dívida.  Desde  o  primeiro  mês,  essa  dívida  cresceu  mensalmente.  Não  era  difícil

prever que isso viraria uma bola de neve, que se converteria numa dívida impagável e

num fator de estrangulamento das finanças de Minas Gerais. O Governador Itamar

Franco começa a liderar um movimento dos Governadores de oposição. Marca uma

reunião  em  Porto  Alegre  a  ser  “anfitrionada”  pelo  Governador  Olívio  Dutra,  mas

liderada  pelo  Governador  Itamar  Franco.  Aquele  movimento  dos  Governadores

começou a tomar força quando o Presidente Fernando Henrique Cardoso comprou

uma  traição,  uma  cisão  do  movimento,  justamente  com  o  Governador  Anthony

Garotinho, do Rio de Janeiro, antecipando-lhe R$2.000.000.000,00 em “royalties” de

petróleo  para  viabilizar  seu  governo.  Com  isso,  o  movimento  dos  Governadores

começou a ruir.

E aqui nesta Casa, Deputado Antônio Júlio - V. Exa. deve se lembrar muito bem -,

os tucanos que hoje vociferam contra a União xingavam Itamar Franco, falavam que o

Governador era louco, que era uma negociação de pai para filho, que era o melhor

negócio para Minas Gerais a dívida ser pactuada com o governo federal com IGP-DI

mais 7,5% ao ano. Disseram que o Governador era um louco, um irresponsável, um

doidivanas. Esses foram os adjetivos ditos nesses microfones, que testemunharam

essa parte da história de Minas. Aí, aquilo que não era difícil prever aconteceu: mês

após  mês,  ano  após  ano,  Minas  pagava,  e  a  dívida  crescia.  E  os

R$14.000.000.000,00 iniciais hoje já são R$62.000.000.000,00. Já pagamos quase

R$30.000.000.000,00  dos  R$14.000.000.000,00  que  devíamos  e  devemos

R$62.000.000.000,00.  Mas  isso  poderia  ter  sido  estancado  lá  no  nascedouro,  se

tivesse havido uma solidariedade mínima, uma compreensão básica das forças que

hoje  se  movem contra  essa dívida  em  relação  ao  movimento  que o  Governador

Itamar Franco queria fazer. Mas isso não aconteceu. Esperaram 10, 12, quase 15

anos, uma década e meia, para reconhecer o que já falávamos em janeiro de 1999: a

dívida era impagável, Minas iria quebrar. Permitiram, porém, que isso ocorresse, que

a dívida fosse crescendo, que Minas pagasse quase R$30.000.000.000,00,  que a

dívida  de  R$14.000.000.000,00  chegasse  a  R$62.000.000.000,00.  Mas  eles  não

tinham, Deputado Antônio Júlio - e não têm, na minha visão continuam não tendo e
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têm cada vez menos -, autoridade para questionar essa dívida, a autoridade que tinha

o Governador Itamar Franco, já que, durante todo o seu governo, Minas não contraiu

um centavo de novos empréstimos.

Isso, entretanto, não foi o que aconteceu de Aécio para cá: a cada dia, um novo

projeto  de  lei,  um  novo  empréstimo,  um  novo  endividamento.  Com  os  de  hoje,

estamos  completando,  como  já  disse,  quase  R$14.000.000.000,00  de  novos

empréstimos, ou seja, estamos completando de endividamento novo, de 2003 para

cá, do primeiro governo Aécio para cá, a mesma dívida que foi renegociada em 1997

pelo Governador Azeredo e que havia sido contraída em todo o século e meio da

história de Minas Gerais, ou seja, toda a dívida da história do Estado é a mesma que

o Estado fez de Aécio para cá, de 2003 para cá. E há a mesma lógica: a carência do

pagamento até o fim do governo, pois a farra, o gasto, os foguetes, as inaugurações,

as licitações dirigidas,  os  superfaturamentos,  isso eles  fazem; mas a tarefa  dura,

demorada, árdua de pagar, essa não é com eles, pois não estão preocupados com

Minas Gerais, estão preocupados apenas com a campanha de Aécio Neves.

Só há um projeto em curso em Minas Gerais, só há um projeto patrocinado pelo

governo do Estado, e ele não é um projeto para os mineiros, não é para a saúde, que

está abandonada. Na saúde, não se cumpre o mínimo previsto pela Constituição, pois

tem que sobrar dinheiro para a campanha, para a publicidade, para adoçar a nossa

imprensa, a fim de que fale bem do nosso candidato.

Não podemos questionar o que acontece com o nosso candidato. E na educação,

em que o Estado de Minas Gerais, no governo Itamar Franco, investia mais de 30%,

excluídos os aposentados? Vamos cortar  também. Gastar com professor  para dar

aula para criança pobre não tem lógica; nesse governo não tem. O que tem lógica é

sobrar dinheiro para a campanha. Não tem dinheiro para gastar em sala de aula,

mas, para gastar com a Débora Falabella e a Fernanda Montenegro falando tudo

aquilo que só existe na televisão, tem dinheiro. Foram R$1.500.000.000,00 para a

“Brasilinha” do Aécio, para a Cidade Administrativa, hoje convertida em comitê dele,

para  fazer  uma  apoteótica  saída  do  governo  de  Minas  se  lançando  candidato,

prematura e permanentemente, à Presidência da República. Para isso tem dinheiro.

Foram R$2.000.000.000,00 gastos em publicidade, para docilizar a imprensa, para
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comprar  não o silêncio dos jornais,  das televisões e das  rádios,  como faziam os

canhões da ditadura, mas para comprar adesão ao projeto de mentira, para comprar

adesão ao projeto da construção do mito, da ideia de vender para o País uma notícia

falsa de que passou por aqui um ser mítico, um ser perfeito, que não erra nunca, um

Governador irretocável, que fez com que Minas avançasse em todos os sentidos. É

essa a  lógica  do  derrame de dinheiro  público  na imprensa,  na  construção  dessa

máquina de “marketing” em que Aécio Neves converteu Minas Gerais.

Os  números  reais  são outros,  bem diferentes.  Minas  Gerais  está  empobrecida;

Minas Gerais, o Estado mais endividado do Brasil, com a saúde em frangalhos; com a

educação promovendo a mais longa greve da história; com um clima de permanente

confronto  com  os  servidores  da  educação;  com  os  professores  impedidos  de  ter

acesso  à  merenda  escolar;  com  os  professores  obrigados  a  trabalhar  em  salas

multisseriadas, onde alunos de diferentes idades e de diferentes formações têm que

estar juntos, porque o choque de gestão impôs que não pode haver carteiras vagas,

que tem que haver menos professor para gastar menos e sobrar mais dinheiro para a

campanha; porque aluno não importa, o que importa é a campanha de Aécio. É essa

a lógica de Minas Gerais. E, para completar essa irresponsabilidade, para completar

esse crime que se faz contra Minas Gerais e contra as gerações futuras de mineiros,

o grave, permanente e contínuo endividar de Minas Gerais.

Denuncia-se  a  dívida,  mas  se  endivida  mais;  denuncia-se  que  a  União  precisa

investir mais em saúde, através de uma grande campanha de coleta de assinaturas

para exigir que se gastem os 10% em saúde, mas não se pode dizer uma palavra de

Minas Gerais, desde que Aécio assumiu o governo, ano após ano, e não cumpriu o

mínimo constitucional, não o que propôs, mas os 12% que exige a Constituição. Ano

a  ano,  Minas  Gerais  deixou de cumprir  o  mínimo constitucional  em  saúde e  em

educação, porque o dinheiro para saúde e para educação não tem importância nesse

processo. O dinheiro para a segurança também não tem importância nesse processo.

Tem importância nesse processo dinheiro gasto com publicidade, com “marketing”,

com a construção do mito,  a  cooptação dos meios de  comunicação,  a adesão à

construção da campanha do Senador Aécio Neves, sempre e invariavelmente, com

dinheiro público, com o erário de Minas Gerais, pelo qual não se demonstra nenhum
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respeito, nenhum pudor, já que, na visão deles, Deputado Antônio Júlio, Minas Gerais

deixou de ser dos mineiros e está a serviço de um projeto pessoal de candidatura

presidencial.  Concedo  aparte  ao  Deputado  Dr.  Wilson.  Quero  ouvi-lo,  com  muita

alegria.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, com

todo respeito  que tenho em razão de seus conhecimentos,  as  verdades não são

como têm sido ditas por V. Exa. desta tribuna, com a agravante de serem sempre

direcionadas ao governo do Estado de Minas Gerais e ao Senador Aécio Neves. E

isso não demonstra, como V. Exa. tem dito, uma preocupação com o povo mineiro e

com  as  obras  que  devem  ser  feitas.  V.  Exa.  sabe  muito  bem  que  neste  ano

enfrentamos os desastres da chuva e ouvimos as promessas de milhões feitas pelo

governo federal.

O Ministro da Integração, que eu chamo de Ministro da “desintegração”, em 2010,

era Geddel Vieira Lima, baiano. Vocês sabem para onde foram os recursos do fundo

de desastres? Eles foram para a Bahia. O Ministro da “desintegração”, em 2011, era

Fernando Bezerra,  pernambucano,  e  os  recursos  foram para  Pernambuco.  Minas

Gerais não é visto como um Estado por esse governo federal. Gostaria que V. Exa.

me citasse sequer uma obra que está sendo feita pelo governo federal no Estado de

Minas Gerais. As nossas estradas e as nossas rodovias federais estão esburacadas.

Além disso, mais uma vez, o Anel Rodoviário foi retirado dos projetos, do plano do

governo federal.

V. Exa. precisa ter clareza com as informações, porque é um formador de opinião e

não  pode  estar  aqui  disseminando,  durante  dias  e  dias,  os  mesmos  discursos

repetitivos,  e atacando pessoalmente  quem fez obra no Estado de Minas  Gerais.

Posso levá-lo  para  conhecer  as  obras  feitas  pelo  governo do  Estado  depois  dos

desastres naturais que acometeram o nosso Estado neste ano. Está sendo feito um

novo  hospital  em  Além  Paraíba,  minha  região.  Da  mesma  forma,  está  sendo

construída uma ponte de 130m de comprimento por 18m de largura em Guidoval, um

investimento  de  R$18.000.000,00.  São  inúmeras  obras.  Além  disso,  existem  os

programas, o Farmácia de Minas e o Pró-Hosp.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo governo de Minas, que está pagando uma
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dívida  injusta  ao  governo  federal,  já  que  essa  dívida  não  foi  contraída  pelos

governantes que hoje V. Exa. cita, Aécio Neves e Antonio Anastasia, o governo está

lutando para honrar essa dívida, que é antiga. O empréstimo que hoje votamos aqui,

a juros, mesmo que fosse utilizado para pagar essa dívida que vem cobrando juros

em dobro, seria lucrativo para Minas Gerais, e V. Exa. sabe disso. Não me venha falar

sobre obras que já foram feitas e que estão aí servindo à sociedade. Gostaria que V.

Exa. demonstrasse as obras feitas pelo governo federal, que só fica cuidando de uma

corrupção interminável no governo do PT. Só vemos no governo federal notícias de

corrupção.

Digo mais.  Os R$70.000.000.000,00 para a saúde,  pagos pelo governo federal,

equivalem ao dinheiro que é perdido com a corrupção. Se V. Exa. pudesse eliminar

essa corrupção do governo federal, teríamos o dobro para investir na saúde. Então V.

Exa. deve passar a verdade de forma clara, para que as pessoas não assistam a uma

disputa política dentro deste Plenário,  mas a uma disputa de projetos para Minas

Gerais e para os mineiros com que V. Exa. tanto se preocupa. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Doutor Wilson Batista e

vou  tentar  responder  alguns  pontos.  Primeiramente,  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista estranha o fato de na minha fala estar presente a preocupação com o governo

de Minas Gerais. Deputado Doutor Wilson Batista, isso é função constitucional desta

Casa, de todos nós que fomos eleitos Deputados Estaduais. Está entre as nossas

atribuições no texto constitucional, mas este governo talvez também esteja querendo

suspender o seu cumprimento para que não possamos fiscalizar os atos do governo

do Estado. V. Exa. contesta o que eu não disse, isto é, contesta atos do governo

federal, os quais não elogiei. Portanto, não tenho o que comentar a respeito disso.

Não tenho ainda que falar a respeito de corrupção, uma vez que esta Casa abdicou

do direito de combater a corrupção quando abdicou do direito de realizar CPIs.

Esta é uma Casa que há 6 anos não faz uma CPI. Do governo Aécio Neves para

cá, esta Casa, este Parlamento fez 1/6 das CPIs que havia durante o regime militar. O

Senador Aécio Neves, com a desfaçatez que lhe é característica, falou que o governo

federal não permite o regular funcionamento da CPI do Cachoeira, mas não deu a

informação de que, nesta Casa, o seu Secretário que continuou neste governo do
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Anastasia, o Sr. Danilo de Castro, pessoalmente ligou para os Deputados a fim de

retirarem sua assinatura, porque não se podia fazer uma CPI que, provavelmente,

bateria neles - provavelmente bateria neles. Essa foi mais uma das dezenas de CPIs

que podiam fazer aparecer a corrupção em Minas Gerais, como está no Minas Arena,

no  Mineirão,  no  Independência,  no  Fasano,  no  Ricardo  Eletro,  na  Codemig,  na

construção da Cidade Administrativa, no “aeroAécio” e em tudo. Mas isso não pode

sair na mídia, porque a preocupação não é o controle da corrupção.

Fala-se do mensalão lá, mas ninguém aqui se dedica a falar do “valerioduto” de

Minas Gerais, construído e concebido por Eduardo Azeredo. Ele concebeu, projetou e

construiu os primeiros túneis do “valerioduto”. Em Minas, não se pode falar. Pode-se

falar do mensalão lá, mas o daqui não pode, porque é proibido, porque, em Minas

Gerais,  pode tudo, menos um escândalo. Esta é a Minas do silêncio, a Minas da

mordaça,  a  Minas  da  compra  da  imprensa,  a  Minas  da  construção  do  mito.

Converteram  este  Estado  dramaticamente  em  um  projeto  eleitoral  ilegítimo  do

Governador Aécio Neves, que acha que os mineiros têm de custear o seu devaneio

eleitoral. Por isso esse assunto é renitente nesta Casa, Deputado Wilson, porque o

Estado  e  o  governo  de  Minas  Gerais  estão  a  serviço  de  um  projeto  eleitoral

obsessivo,  a  serviço  de uma liderança menor  com que o País  hoje,  infelizmente,

convive no Senado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Fica revogada a Lei nº 19.964, de 26 de dezembro de 2011.”.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Rogério Correia

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … - A Lei nº  19.964,  de 26 de dezembro de 2011, passa a vigorar com o

seguinte art. 1º-A:
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“Art. 1º-A - A celebração dos contratos das operações de crédito de que trata o art.

1º fica condicionada à confirmação judicial  em favor da Companhia Energética de

Minas Gerais dos créditos da Conta de Resultados a Compensar.”.”.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Rogério Correia

Justificação: A emenda pretende revogar a Lei nº 19.964, de 2011, que autoriza o

Estado  a  contratar  operação  de  crédito  junto  ao  Banco  Internacional  para

Reconstruções e Desenvolvimento - Bird - e ao Banco Credit Suisse, no valor total de

quase R$4,3 bilhões, com o objetivo de quitar  a dívida do Estado junto à Cemig,

decorrente da cessão de créditos da CRC repassados pela empresa ao Estado. O

chamado “Contrato CRC” foi objeto de repetidos episódios de inadimplência por parte

do  governo  estadual,  assim  como de renegociações,  consubstanciadas  em  cinco

termos aditivos ao contrato, que resultaram em significativa piora das condições de

pagamento da dívida.

A quitação dessa dívida com a Cemig por meio da operação de crédito autorizada

pode parecer,  à primeira vista, um bom negócio para o Estado,  que trocaria uma

dívida extremamente cara por  uma nova mais  barata. No entanto, essa operação

encobriria, definitivamente, os reais motivos que levaram essa dívida a atingir valor

tão elevado, assim como deixa sem resposta o motivo pelo qual as condições que

estão  sendo  favoravelmente  negociadas  com  bancos  privados  não  podem  ser

diretamente acordadas com uma empresa que, imaginamos, deve se submeter ao

interesse público estadual.

Outro ponto obscuro que pode ser esquecido caso se faça o simples pagamento

antecipado é a existência de uma dúvida legal sobre os créditos de CRC da Cemig

utilizados pelo Estado para compensação de dívidas junto à União. Em documento

recente,  o  Termo  de  Entendimento  Técnico,  integrante  da  décima  revisão  do

Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal 2011-2013, assinado em novembro de

2011 pelo Governador do Estado e pelo Ministro da Fazenda, a dívida do Estado com

a Cemig é citada,  na p.17,  como origem de possível  repercussão no estoque da

dívida do Estado com a União, nos seguintes termos:

“não está incluída no saldo devedor da Dívida Financeira do Estado a pendência
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judicial  relacionada  a  débitos  da  Cemig  com  a  União,  referente  à  Conta  de

Resultados a Compensar - CRC -, com hipótese de solução, a ser encaminhada ao

Govemo Federal, que pode vir a ter efeito na recomposição dos saldos considerados

à época da compensação autorizada pela Lei n° 8727/ 93”.

No  mesmo sentido,  na  p.28,  o  documento  excepcionaliza:  “do  impedimento  de

assumir dívidas da administração direta ou indireta pelo Tesouro Estadual os débitos

da Cemig que possam vir a ter efeito no saldo da divida relativa à Lei n° 8727/93,

caso haja entendimento específico com a União (...)”.

Segundo  informa  documento  divulgado  pela  Cemig  para  esclarecimento  dos

investidores sobre os processos relevantes que podem ter impacto sobre as finanças

da Empresa, com data de 2010, na questão da CRC:

“Trata-se  de  mandado  de  segurança  cuja  matéria  é  a  Conta  de  Resultados  a

Compensar  -  CRC.  Após  a  conclusão  do  Processo  Administrativo  Aneel  nº

48500.000.880/98, em que se discutiu a pretensão da Aneel de devolução de parte

dos  créditos  da  CRC  recebidos  em  1994  pela  Cemig,  a  Secretaria  do  Tesouro

Nacional  -  STN -  notificou em definitivo a Cemig,  em 9 de janeiro de 2004,  para

ressarcir  à  União,  até  30  de  janeiro  de  2004,  o  montante  de  R$516,20  milhões,

correspondente a 137,00 milhões de Ufirs, corrigidos pela taxa Selic desde 1997, sob

pena de inscrição no Cadin e na Dívida Ativa da União.

A Cemig, em 15 de março de 2004, impetrou mandado de segurança junto à Justiça

Federal,  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  autuado  sob  o  número

2004.34.0000.8807-0, para discutir a legalidade da cobrança e suspender a inscrição

da Cemig no Cadin. A liminar foi concedida parcialmente, determinando a suspensão

da inscrição apenas até o dia 24 de março de 2004, por falha no procedimento de

notificação da STN. Contra a decisão, a Cemig interpôs agravo de instrumento junto

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo a concessão de liminar para

suspender a inscrição no Cadin e a inscrição na Dívida Ativa da União, até julgamento

do mérito da ação, tendo sido concedida a liminar acatando integralmente o pedido

da Cemig. Todavia, esse agravo foi julgado prejudicado, cessando-se a liminar, em

razão  da  sentença  no  respectivo  mandado  de  segurança,  por  meio  da  qual  foi

denegada a segurança.
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Em face da mencionada decisão proferida no mandado de segurança, a Cemig

interpôs  recurso  de  apelação,  que  foi  recebido  apenas  no  efeito  devolutivo.

Recebidos no TRF, os respectivos autos encontram-se conclusos com o relator para

inclusão em pauta.  A fim de obter o efeito  suspensivo no mencionado recurso,  a

Cemig ajuizou Ação Cautelar junto ao TRF sob o nº 20050100012858-4, cuja liminar

foi deferida, suspendendo, assim, os efeitos da inclusão da Cemig no Cadin, bem

como a  inscrição  do  débito  na  Dívida  Ativa  da  União,  até  o  julgamento  final  da

apelação no mandado de segurança em questão. Contra esta decisão a STN interpôs

agravo regimental pendente de julgamento. Paralelamente, aguarda-se o julgamento

da apelação em mandado de segurança impetrado pela Cemig.”.

O processo continua em aberto, tendo o valor do débito sido corrigido em 2010,

segundo o documento citado, para R$957 milhões. Note-se que a correção adotada

para o possível débito da Cemig com a União é mais benéfica do que a adotada para

os débitos do Estado com a Cemig, que incluem, ao que parece, uma parcela de

créditos de CRC possivelmente inexistentes.

De  fato,  nada  sabemos  sobre  os  efeitos  da  eventual  perda  do  processo,  cuja

“probabilidade de perda é considerada possível”  pela  Empresa,  sobre  os  créditos

repassados ao Estado. No entanto, como vimos nos documentos do PAF citados, tal

possibilidade é oficialmente reconhecida pelo Estado e pela União. Avançando um

cenário  especulativo,  uma eventual  perda  do  processo pode,  talvez,  ensejar  uma

negociação de encontro de contas no qual o Estado assumiria o débito da Cemig com

a União e cancelaria a dívida com a Empresa sem o risco cambial da negociação em

curso.

Por esses motivos, não julgamos prudente nesse momento a efetivação da quitação

da  dívida  e  a  consequente  criação  de  nova  dívida  externa  para  o  Estado  e

defendemos o esclarecimento prévio das dúvidas que pairam sobre a dívida de CRC.

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação de  crédito  com a  Corporação

Andina de Fomento - CAF - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em
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moeda  estrangeira,  com  a  Corporação  Andina  de  Fomento  -  CAF  -,  em  valor

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

americanos),  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações  do  Caminho  de  Minas

estabelecidas no Programa Minas Logística, definidas no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

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

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

Art. 3º - Os recursos provenientes 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 - Fica revogada a Lei n° 19.966, de 26 de d ezembro de 2011.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de maio de 2012.

Rogério Correia

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do Deputado

Rogério Correia, que receberam os nºs 4 e 5, e um substitutivo do Deputado Rogério

Correia, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno,

designa relator da matéria o Deputado Rômulo Viegas. Com a palavra, para emitir

seu parecer, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 4 E 5 E O SUBSTITUTIVO Nº 1,

APRESENTADOS AO PROJETO DE LEI Nº 3.062/2012

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com a Corporação Andina de Fomento -

CAF - e dá outras providências.

Inicialmente, o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1

e 2, que foram acolhidas por esta Comissão no 1º turno.

Em  Plenário,  na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada  a

Emenda nº 3, de autoria do Deputado Rogério Correia, que voltou à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer. A Comissão, em sua

análise, opinou por sua rejeição.

Decorrido o prazo regimental de 45 dias sem apreciação, foi o projeto incluído na

ordem do dia, para discussão e votação em turno único, nos termos do art. 208, § 1º,

do Regimento Interno. Na fase de discussão em Plenário,  foram apresentadas as

Emendas nºs 4 e 5 e o Substitutivo nº 1, pelo Deputado Rogério Correia, sobre os

quais cabe a este relator emitir parecer, nos termos do art. 211 do Regimento Interno.

Fundamentação

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

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

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

Programa Caminhos de Minas.  Tais  recursos,  conforme exposição  de  motivos do

Governador, serão utilizados na ampliação da capacidade de rodovias que exerçam

papel integrador de regiões socioeconômicas interdependentes no Estado de Minas

Gerais e que possibilitem a melhoria do acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo

Neves - AITN -, a ampliação de sua capacidade e o desenvolvimento no longo prazo.

A Emenda  nº  4,  apresentada  em  Plenário,  visa  revogar  a  Lei  n° 19.964,  de

26/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de crédito com o

Banco Internacional para Reconstruções e Desenvolvimento - BIRD -, o Banco Credit

Suisse  AG  e  a  Agência  Francesa  de  Desenvolvimento  -  AFD  -,  destinadas  à

reestruturação da dívida da Conta de Resultados a Compensar - CRC - Cemig.

A Emenda n°5 condiciona a  operação de crédito de qu e trata a Lei  19.964,  de

26/12/2011,  à  confirmação  judicial  em  favor  da  Companhia  Energética  de  Minas

Gerais -Cemig -, dos créditos da CRC.

Importa ressaltar que as citadas emendas não mantêm relação direta com o projeto

em análise. Além disso, se acatadas fossem, poderiam acarretar uma insegurança

jurídica e financeira uma vez que a Lei nº 19.964, de 2011, reestrutura a dívida do
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Estado  com  a  Cemig  de  modo a  melhorar  o  perfil  do  endividamento  do  Estado,

permitindo a substituição dos custos contratuais de 8,18% a.a. para 4,62% a.a. (taxa

média ponderada pelos saldos e pela projeção da London Interbank Offered Rate -

Libor  -),  e  suprimindo  os  custos  referentes  ao  IGP-DI.  Além  disso,  a  referida  lei

proporciona um desconto de 35% do saldo devedor da mencionada dívida em função

da quitação antecipada, reduzindo o serviço da dívida, aumentando a capacidade de

investimentos, expandindo a receita de dividendos pagos pela Cemig e ampliando a

capacidade de endividamento do Estado, com vistas a investimentos futuros.

O  Substitutivo  nº  1  visa  incorporar  ao  caput  do  art.  1º  do  Projeto  de  Lei  nº

3.062/2012  seu  parágrafo  único.  Tal  parágrafo  foi  acrescentado  ao  projeto  pela

Emenda nº 2 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, esclarecendo o

“caput” da proposição em análise evitando uma leitura conflitante. Sendo assim, a sua

supressão poderá acarretar impropriedade técnica ao referido projeto.

Conclusão

Diante do exposto, este relator opina pela rejeição das Emendas nºs 4 e 5, e do

Substitutivo nº 1, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei nº 3.062/2012.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado  Bonifácio  Mourão -  A Liderança encaminha a  votação e  pede aos

colegas para rejeitarem o substitutivo e as Emendas nºs 3, 4 e 5 e para aprovarem o

projeto original e as Emendas nºs 1 e 2.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério

Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Sras.

Deputadas,  Srs.  Deputados,  em  nome  da  Bancada  do  PT  quero  encaminhar

contrariamente à aprovação do Projeto de Lei nº 3.062/2012. Já fiz a discussão dele,

mas quero reiterar alguns pontos importantes para a sua rejeição. Faremos as nossas

colocações resumidamente.

Em primeiro lugar, achamos que a solução para Minas Gerais não pode ser investir

a partir de empréstimos. Essa opção já levou o Estado a um endividamento muito

grande. Hoje Minas se encontra quebrada; o déficit zero e o choque de gestão deram
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uma  quebradeira  em  Minas  Gerais.  Devido  ao  pagamento  de  juros,  dinheiro

emprestado,  liquidação  de  empresas  estatais,  hoje  Minas  se  encontra  em  uma

situação  em  que  o  governo  não  cumpre  as  demandas  constitucionais  e  o

investimento em educação e saúde. E agora ainda assina um termo de ajustamento

de gestão - TAG - em que abre mão - se é que se pode usar esse termo - de cumprir

a Constituição, se rebela contra a Constituição do País, para fazer um investimento

inferior, como vem fazendo, em saúde e educação.

O Deputado Doutor Wilson Batista levantou as nossas preocupações com Minas

Gerais,  com  o  governo  de Minas,  é  óbvio:  fomos  eleitos  e,  como Deputados  de

Oposição, precisamos fazer análise do que o governo do Estado tem ou não feito. Se

assim não agíssemos, não estaríamos cumprindo o dever do nosso mandato. É óbvio

que, durante todo esse procedimento, faremos as nossas observações políticas e de

gestão e  avaliação do governo  do  Estado.  Neste  momento,  a  nossa avaliação  é

exatamente essa: o governo faz um caminho que não é o melhor para Minas Gerais.

Existem  outras  possibilidades?  Existem,  e  é  dever  da  Oposição  apontá-las.  Por

exemplo,  o  que  se  gastou  para  construir  a  “Brasilinha”  de  Minas,  ou  seja,

R$1.500.000.000,00,  daria  para  fazer  todo  o  procedimento  de  asfaltamento  das

estradas vicinais em Minas Gerais do programa Caminhos de Minas, sem que fosse

necessário  pagar  um  centavo  de  juros.  Agora,  por  motivos  políticos  e  eleitorais,

preferiu-se  fazer  a  “Brasilinha”  e,  a  partir  daí,  contrair  empréstimo,  pagar  juros  e

deixar de aplicar o mínimo em educação e saúde.

Muito me estranha Deputados que estão ligados à saúde não fazerem nenhuma

observação da ausência de recursos nessa área em Minas, sabendo que o quadro da

saúde é, no mínimo, preocupante em Minas Gerais. Os trabalhadores do sistema de

saúde recebem pouco e os hospitais e os centros de saúde carecem de recursos.

Não há uma análise crítica dos Deputados do governo que são da área da saúde em

relação a essa questão? Acho que deveriam ser críticos. Cobro do Deputado Doutor

Wilson Batista exatamente isso, ou seja, que nos ajude, como defensor que é da

saúde pública do Estado de Minas Gerais. Em vez de pegar empréstimo para pagar

juros e deixar de investir em saúde e educação, que o governo tenha outra opção,

especialmente,  a  constitucional.  E  falo  a  mesma  coisa  em  relação  à  educação
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pública. Não é possível que uma professora tenha limitado até o seu direito de se

alimentar  dentro  da  escola  para  conter  gastos;  tenha  que  trabalhar  em  salas

multisseriadas e não poder contar com professores substitutos no supletivo em que

dá aulas, quando pede licença. Não é possível que os alunos sejam prejudicados

porque o governo tem de fazer empréstimo para pagar juros e executar obras no

Estado que não são prioritárias nem constitucionais.

Isso já é grave, Sr. Presidente. Agora, mais grave ainda é assinar com o Tribunal de

Contas um termo em que o governo confessa que não está aplicando a Constituição

do Estado exatamente em saúde e educação. Ora, dar o aval para que o governo

pegue mais empréstimos e que no futuro não invista, de novo, na educação e na

saúde, é uma opção equivocada. Esses são os motivos que levam a Bancada do PT

a encaminhar  contrariamente  à aprovação também desse empréstimo,  que só de

ontem até hoje totaliza R$3.200.000.000,00 de novas dívidas,  encalacrando ainda

mais Minas Gerais, que já se encontra quebrada a partir da política de Aécio Neves e

Anastasia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sávio

Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Chegou o momento de votar mais um projeto de

empréstimo. Desde ontem à noite,  já são R$3.200.000.000,00. Mais uma vez, em

comum nos três projetos, a carência até o final deste governo. Um governo que se

sente parte legítima para gastar, no presente, o futuro dos mineiros. Gasta-se agora,

fazem inaugurações, soltam foguetes, comemoram, quem sabe arregimentam mais

votos, preservando essa farsa que, há uma década, vem sendo mantida em Minas

Gerais a alto custo social e político. A conta virá, e que fiquem registrados nos anais

desta Casa os pronunciamentos das lideranças do PMDB e do PT, salientando que a

conta viria, que o futuro cobraria a fatura dos mineiros, que Minas Gerais, já quebrada

pela má gestão, pela incompetência, pela irresponsabilidade administrativa de Aécio

Neves,  que  transformou  Minas  Gerais  no  mais  endividado  Estado  da Federação,

continua  na  mesma  linha.  São  R$3.200.000.000,00  de  ontem  para  hoje.  Se

conseguirem efetivar o empréstimo - os últimos não têm conseguido -, vão gastar, vão

fazer festas, inaugurações, foguetes, mas não pagarão sequer um centavo. Nos três



239
____________________________________________________________________________

projetos - n°s 3.060, 3.061 e 3.062 -, a mesma carê ncia. O futuro Governador de

Minas,  as próximas gerações dos mineiros, vão começar a arcar com o custo da

desesperada  campanha  de  Aécio  Neves  à  Presidência  da  República,  sempre

custeada com o erário. Somos contra os investimentos nas estradas? Não, mas por

que  não  fazê-los  com  os  recursos  usados  para  docilizar  a  imprensa?  Com  os

R$2.000.000.000,00  já  jogados  na  imprensa  para  construir  o  mito,  a  Minas  do

“marketing”, a Minas da fantasia, a Minas paradisíaca, o oásis irreal que desejam

vender para o Brasil como obra de Aécio. Por que não usar o R$1.500.000.000,00 da

Cidade Administrativa, a “Brasilinha” do Aécio? Ela foi construída para servir de palco

apoteótico para que saísse de lá se lançando como o candidato que construiu aquele

palco para sua própria despedida. E foi inaugurada às pressas, é bom lembrar, com

tudo caindo aos pedaços, janelas caem, o chão afunda e na garagem, o pé direito

não  deixa  entrar  uma  van.  Isso  pouco  importa,  porque  a  funcionalidade,  a

economicidade, a lógica administrativa não contam. O palco, o teatro, a paisagem é

como se fosse arte de um coreógrafo que precisava daquele palco, daquele ambiente

para o lançamento da candidatura presidencial do Senador Aécio, que carece manter

o mito.

Minas está enforcada. O Deputado Rogério Correia disse que o endividamento não

é o melhor caminho. Não é o melhor caminho para Minas construir os Caminhos de

Minas às custas de endividamentos a serem pagos no futuro. Esse não é o caminho.

Minas Gerais está empobrecida, crescendo menos que o Brasil. É a 14ª economia, se

for  retirada  a  mineração.  Trinta  por  cento  do  PIB  de  Minas  Gerais  referia-se  a

indústria, mas essa percentagem caiu para 14%. Essa é a obra real de Aécio Neves,

a destruição do Estado, a sua dependência, a sua fragilização, a sua quebra, tudo em

nome de um projeto eleitoral pessoal, de uma obsessão presidencial.

Ficam registrados nos anais  desta Casa que o  PMDB e o  PT alertaram, como

fizeram em 1997, que a conta viria. Mais uma vez, uma gestão do PSDB endivida o

Estado,  programa a quebra para a sua sucessão.  Da outra vez,  Itamar herdou a

bomba de efeito retardado. Quem será o próximo a herdá-la? Deus nos mostrará.

Encaminho, portanto, contrariamente à aprovação de mais um empréstimo, mais um

endividamento, a ser gasto neste governo, mas pago nos futuros. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Antônio

Júlio.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  tivemos  a

oportunidade de fazer, mais cedo, uma breve discussão sobre o endividamento do

Estado.  Isso,  infelizmente,  tem  incomodado  poucos  parlamentares,  porque  temos

tratado essa questão financeira,  o endividamento  como uma questão de governo.

Tenho falado e tentado mostrar para as pessoas, para a sociedade a diferença entre

governo e Estado. Infelizmente não há nenhum político estadista, em nenhum partido,

nem no meu, nem no PSDB, nem no PT, ninguém o tem. Cada um se preocupa

apenas  com  o  seu  governo,  com  o  seu  partido,  com  o  seu  projeto  pessoal  ou

partidário.

É isso que vemos em Minas Gerais.  O Deputado Sávio Souza Cruz o mostrou,

quando fez aqui um belo pronunciamento que incomodou várias pessoas. Temos de

nos preocupar com o Estado. Essa é a discussão que faço. Sei que alguém pode

questionar: “Deputado, esse dinheiro é para fazer rodovia, e você é contra?”. Não sou

contra,  mas  sou  contra  empréstimos,  até  por  questão  de  coerência:  estamos

discutindo a dívida de Minas. Fizemos um trabalho, em mais de três meses; fizemos

vários  pronunciamentos,  preocupados  com  o  endividamento  do  Estado,  com  a

agiotagem a que Minas está sendo submetida pelo governo federal, e nós, fazendo

mais  empréstimos.  O que disse o Deputado Sávio é justamente isso:  empréstimo

para fazer hoje as obras, mas para ser pago daqui a três ou quatro anos, quando

começam a vencer as primeiras parcelas. Essa é a discussão que precisamos fazer.

A  Assembleia  podia  ajudar  o  governo  a  conduzir  esse  processo,  porque  é

responsabilidade desta Casa ajudar na fiscalização, na montagem desse processo,

para o governo ter sucesso. Hoje as pesquisas mostram que o Prof. Anastasia está

pagando uma conta que não é dele. E a Assembleia tem contribuído para ele pagar

essa conta, que é a da omissão e a da submissão. Se você verificar as pesquisas,

verá que o Governador está em algumas regiões com menos de 45% de aprovação,

um homem que chegou a ter 80% e foi eleito com 68%. Isso é o quê? É falta de

discussão  política  de  todos  nós  desses  investimentos.  Vamos  acreditar  que  o

governo,  com  R$300.000.000,00,  vai  fazer  7.700km  de  estrada,  como consta  na



241
____________________________________________________________________________

proposta? Quem vai acreditar nisso? As coisas devem ser mais concretas.

Às vezes, alguns Deputados ficam nervosos, querendo fazer comparação com a

Dilma.  Não  estou  preocupado  com  isso,  mas  com  o  nosso  Estado,  que  está

acanhado. Estamos tímidos, acuados, até para cobrar projeto da Presidente Dilma. Vi

o Deputado Célio Moreira perguntar sobre a BR-381 e o metrô. Não há projetos. Não

conseguimos fazer um projeto para a BR-381 e para o metrô de Belo Horizonte. Isso

virou bandeira política. Como vamos fazer obras sem projetos? A discussão é que a

política de Minas está acanhada. Não temos moral em Brasília para fazer qualquer

discussão. Tenho falado isso com os Deputados Federais. Qual liderança temos na

Câmara Federal para falar grosso? Qual liderança temos no Senado para defender os

interesses de Minas? Isso já vem de longo tempo. Talvez tivéssemos Itamar Franco,

que  infelizmente  faleceu  prematuramente.  Não  sou  contra  nenhum  investimento.

Lembro-me de o saudoso Tancredo Neves dizer que não haveria desenvolvimento

sem chão preto. E é verdade. O governo tem até intenção de fazer obras, mas está

preocupado.  Estamos  pagando  R$400.000.000,00  de  juros.  Dinheiro  não  está

sobrando. Não estamos aplicando na saúde nem na educação. Como vamos investir

em estradas? Temos de pegar  emprestado,  mas R$300.000.000,00 não dão para

fazer 7.000km de estradas. Há alguma coisa errada. Essa matemática não bate.

Por coerência, vou votar contra isso. Estamos preocupados com a dívida de Minas

e não podemos, apenas porque o governo falou que vai fazer, votar favoravelmente.

Não podemos autorizar esse empréstimo para endividar mais ainda Minas Gerais.

Por  isso  voto  contra.  Sou  a  favor  das  obras,  elas  têm  de  ser  feitas,  mas,  com

empréstimo, seria muita incoerência de nossa parte, nós que participamos de toda a

discussão do  endividamento  excessivo  de  Minas.  Estamos  pagando  juros,  e  isso

incomoda  qualquer  político  de  bem.  Sei  que  a  maioria  dos  Deputados  estão

incomodados. Infelizmente, os Deputados da base do governo agem assim mesmo.

Também já fui da base do governo e sei como isso funciona, mas essas coisas nos

incomodam.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.



242
____________________________________________________________________________

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 Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, votei “não”.

O Sr.  Presidente -  Está  computado.  Votou “sim”  1 Deputado.  Votaram “não”  46

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do Substitutivo nº 1, salvo emendas.

Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputadas que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Rogério Correia - 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 Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, mais o meu voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 47 Deputados. Votaram “não” 3

Deputados.  Está,  portanto,  ratificada a  aprovação do projeto,  salvo  emendas.  Em

votação,  as Emendas nºs  1 e 2.  As  Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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
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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 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O Deputado Hely Tarqüínio - Meu voto também é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 48 Deputados. Votaram “não”

3 Deputados. Está,  portanto,  ratificada a aprovação das Emendas nºs 1 e 2.  Em

votação,  as Emendas nºs  3 e 4.  As  Deputados e os Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.

O Deputado Sávio Souza Cruz - 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 Hélio Gomes - Presidente, meu voto é “não”.

A Deputada Rosângela Reis - Meu voto é “não”.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto também é “não”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, votei “não”.

O Sr.  Presidente -  Estão computados.  Votaram “não” 46 Deputados. Não houve

voto  favorável.  Está,  portanto,  ratificada  a  rejeição  das  Emendas  nºs  3  e  4.  Em

votação, a Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Bosco - 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.



244
____________________________________________________________________________

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Presidente,  meu  voto  é  “não”,  e  não  foi

computado.

A Deputada Rosângela Reis - Meu voto também é “não”.

O Sr.  Presidente -  Estão computados.  Votaram “não” 47 Deputados. Não houve

voto favorável. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda nº 5. Está, portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.062/2012 com as Emendas nºs 1 e 2.

À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, fiz questão de trazer esse estudo feito pela

minha assessoria, pelo Dr. Renato, sobre a dívida de Minas Gerais. Deputado Doutor

Wilson, não é apenas esse quadro, mas ele demonstra a dívida de Minas Gerais. A

partir  de 1960,  1970,  Deputado Viegas,  houve um aumento de 40% na dívida de

Minas,  toda ela contraída quando nem existia  PSDB.  Em 1980,  nos governos do

PMDB,  há  um  crescimento  de  330%  na  dívida  de  Minas  Gerais.  É,  então,

rigorosamente  verdadeiro  o  que  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  disse  nesta

manhã. Depois entramos nos anos 90, e houve um aumento de 764% na dívida de

Minas Gerais. O quadro é muito claro e mostra como essa dívida foi contraída. Não

temos  responsabilidade  nenhuma sobre  essa  dívida  contraída  pelo  PMDB e  que

temos de pagar. O quadro do aumento da dívida de Minas Gerais é muito claro. Há

que se de brigar com os números, há que se brigar com a história. Têm de responder

aqueles que contraíram essa dívida que estamos pagando hoje. É importante dizer

que o governo do PSDB foi atacado aqui, irresponsavelmente. O Deputado Doutor

Wilson Batista fez a defesa, mas o ataque foi irresponsável. E não o aceito, porque

pertenci  a  esse  governo  como Secretário,  assim  como  vários  outros  Deputados.

Aceitar  as acusações irresponsáveis feitas  nesta manhã é concordar que sou um

corrupto, que os outros Deputados que serviram ao governo também são corruptos.

Não aceito isso. Essa é uma irresponsabilidade, Sr. Presidente. E vamos acionar a

Justiça, para que provem que existe corrupção. Eles gostam de falar sobre CPI. O

PMDB e o PT, quando assumiram o governo em Minas Gerais,  fizeram 13 CPIs,

todas contra o PSDB. Gostam de dizer que são democratas; atacam covardemente;
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atacam irresponsavelmente; mas terão de trazer as provas. Ocupar a tribuna e dizer

as inverdades que foram ditas nesta manhã... Têm de ter provas, não aceito; têm de

provar o que foi dito nesta manhã. Neste governo a que pertenci, foram investidos -

briguem com os números, briguem com a história - até agora 23 bilhões; 19 bilhões

do Tesouro, da arrecadação do Estado de Minas Gerais. Encontramos o governo de

Minas quebrado. Eram 2,3 bilhões de déficit. O servidor do Estado recebia em sete

chamadas.  E  vêm  aqui  falar  sobre  servidor  público,  mas  eles  recebiam em  sete

chamadas.  Foi  isso  o  que  encontramos.  O  meu  companheiro  Deputado  Rômulo

Viegas foi Secretário de Estado também e, quando chegamos, era choque de gestão

mesmo: 30% de corte. Não podíamos nomear cargos de confiança no Estado. Foram

cortados mais de mil cargos de confiança, porque não havia dinheiro para pagá-los.

Não podia faltar dinheiro para as crianças que estavam no Horto. Os fornecedores de

alimento para as crianças estavam com o pagamento atrasado. E agora vêm aqui

dizer que Minas Gerais está quebrada. Minas já estava quebrada quando o PSDB e

esta Base de governo assumiram o governo. Sr. Presidente, votei favoravelmente ao

projeto  e  espero  que  aqueles  que  agem  com  tanta  irresponsabilidade  tenham

consciência  e  respeito  por  este  Parlamento.  Não me calarei  todas  as  vezes  que

falarem deste governo, porque pertenci a ele e as minhas mãos estão limpas. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, queremos declarar o voto do PCdoB,

que foi favorável  ao empréstimo,  e queremos justificar  por que.  Primeiramente, já

havíamos votado favoravelmente quando autorizamos a contratação do empréstimo

com o banco japonês. Neste momento, há uma substituição do agente financeiro: no

lugar do banco japonês entrou essa comissão latino-americana. Entendemos que o

empréstimo,  hoje  autorizado,  está  em  consonância  com  os  interesses  de  Minas

Gerais.  O momento macroeconômico que o Brasil  vive hoje é diferenciado do de

1998. O Brasil está em processo de crescimento, está em processo de atração de

novos investimentos para o mercado interno e com condições de juros bem mais

favoráveis, o que justifica a contratação desse novo empréstimo. Temos também que
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registrar que toda autorização de empréstimo dos Estados Federados depende do

aval da autoridade monetária nacional, ou seja, do Banco Central brasileiro. Minas

Gerais  não  seria  autorizada  a  contrair  novos  empréstimos,  se  não  houvesse  a

aquiescência do Banco Central, se não houvesse a aquiescência do Ministério da

Fazenda.  Pelo  nosso  modo  de  entender,  não  há  motivos  para  sermos  contra  a

contratação  desse  novo  empréstimo.  Também  no  caso  específico  de  hoje,  os

quinhentos e poucos milhões de reais que o governo do Estado está autorizado a

contrair, com juros bem subsidiados no mercado internacional, visam especialmente a

atender  aquilo  que,  para  nós,  é  fundamental:  o  programa  Caminhos  de  Minas.

Regiões  inteiras  do  interior  do  Estado  foram  contempladas  pelo  Proacesso,  mas

ainda existem cidades-polo  que não estão  interligadas,  que não possuem ligação

asfáltica, como, por exemplo, Peçanha, que é a comarca de toda a região, Coroaci,

Nacip Raydan e Virgolândia, onde hoje ainda é preciso asfaltar 40km. Esse dinheiro

virá justamente para fazer a pavimentação asfáltica dessa estrada muito importante.

Há ainda a estrada entre Água Boa e Malacacheta, que é muito importante para a

região. E, ainda, outras estradas, como a que liga Marilac ao entrocamento de São

José da Safira. Então, o Caminhos de Minas vai concluir obras importantes para o

interior do Estado, as quais vão facilitar o escoamento da nossa produção. O PCdoB

não vai entrar nessa discussão partidária de disputa. Estamos preocupados com os

interesses de Minas Gerais, assim como quando a nossa bancada defendeu, com

muita firmeza, os critérios da negociação da dívida contraída em 1998. Essa, sim, em

condições  extremamente  prejudiciais  para  os  interesses  do  Estado,  com  juros

elevadíssimos, de 7,5% e correção do IGP-DI.  Defendemos a renegociação dessa

dívida  antiga,  dessa  dívida  contraída  em  1998,  porque  entendemos  que  ela  é

prejudicial aos interesses de Minas Gerais, aos interesses dos Estados Federados.

Agora, Sr. Presidente, a compreensão que temos é a de que o governo da Presidenta

Dilma está fazendo grande esforço, está dando um grande exemplo. A Presidenta

Dilma  está  combatendo  as  altas  taxas  de  juros  praticadas  no  mercado  interno,

enfrentado com muita grandeza, com muita compreensão a necessidade de reduzir

os juros praticados pelos bancos privados, os chamados “spreads”, a diferença entre

o juro oficial, o da taxa Selic, e o juro praticado pelos bancos privados no mercado
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interno. A Presidenta Dilma tem essa compreensão: o capital  tem que servir  para

investir na produção. Esse dinheiro novo tem de ser investido na produção. Então

nós, do PCdoB, não tivemos dúvida: votamos favoravelmente à autorização desse

empréstimo, porque compreendemos que esse dinheiro novo servirá para fomentar a

economia de Minas Gerais, aumentar a produção e facilitar o acesso no interior de

Minas. Esse foi o voto da nossa bancada, do Deputado Carlin Moura e do Deputado

Celinho do Sinttrocel.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de parabenizar, Sr.

Presidente,  no  início  da  minha fala,  a  postura  e  a  coerência  do  Deputado Carlin

Moura,  que  votou  favoravelmente  ao  progresso  e  ao  desenvolvimento  de  Minas

Gerais e não ficou naquela briga, que não chega a lugar nenhum, sobre a presidência

de 2014.  Se o pessoal  que nos acompanha pela  TV Assembleia pegar a fala  da

Oposição,  desde a semana passada até  a discussão e  os  encaminhamentos dos

projetos apresentados aqui  hoje,  verá que a fala da Oposição é a mesma, que o

intuito  é  somente  denegrir  o  governo  estadual  e  aquele  que  foi  um  excelente

Governador de Minas Gerais e que, no futuro, será, se Deus permitir, o Presidente da

República, que é o Senador Aécio Neves. Em toda fala sobre todos os projetos, há

dois ou três Deputados que fazem questão de citá-lo e dizer que ele foi  um mau

gestor. Pelo contrário, ele foi um excelente gestor e é reconhecido internacionalmente

e no Brasil como um excelente administrador público. No ano passado, foi aprovado

na  Casa o  valor  total  de  R$3.387.000.000,00.  O Bird  não financia  a  ligação  dos

programas  integrados,  dos  programas  de  infraestrutura.  Por  isso  houve  uma

diferença, Sr. Presidente, e também na questão do programa de fortalecimento da

segurança pública.  E  a diferença foi  de  R$163.000.000.000,00,  que foi  aprovada.

Vejam só: Minas Gerais paga quase 13% de juros da dívida de 1998. Quer dizer,

esses juros draconianos, esses juros “suga-suga” da Presidenta da República são

uma dívida impagável, como os próprios Deputados opositores disseram. Os bancos

internacionais estão emprestando dinheiro a Minas Gerais com juros de 1% a 1,5%,

enquanto o BNDES está emprestando a 6%, quase cinco vezes mais que os juros

cobrados sobre o que é emprestado pelos organismos internacionais.  Esses juros

que Minas Gerais paga ao governo federal, em um ano, se somados, dariam muitos
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bilhões, daria para pagar. Mas Minas Gerais está vetada no governo federal, porque

aqui  não  se  faz  obra.  O  governo  federal  só  diz  que  vai  liberar,  gosta  muito  de

holofotes, de televisão e de jornal. Ao mesmo tempo, os Deputados da Oposição vêm

dizer aqui que a mídia é comprada, é censurada, mas se esquecem de dizer que, em

Minas  Gerais,  os  projetos  anunciados  tanto  pelo  ex-Presidente  Lula  quanto  pela

Presidenta Dilma não recebem recursos. São recursos prometidos para metrô, para a

duplicação  da  381,  para  o  Anel  Rodoviário,  onde  todos  os  dias  morre  gente  e

ninguém toma providência alguma, governo nenhum. E aí dizem que não há projetos.

Se forem à CBTU, verão que há mais de 20 projetos apresentados, mas todo projeto

tem defeito, tem que mudar bitola,  tem que mudar traçado. Projetos existem, mas

falta boa vontade para investir em Minas Gerais. Minas Gerais está sendo boicotada

pelo  governo  federal.  Dizem  que  o  governo  não  pode  fazer  empréstimo.  Mas  o

governo federal não aplica nada na segurança do Estado. E o Estado vai ficar parado,

com pires na mão, dependendo do governo federal? Ele tem de buscar o recurso.

Como diz o Deputado Carlin Moura: várias cidades, ligação de grandes Distritos, o

Caminhos de Minas, a produção e a riqueza dessas cidades será transportada com

dignidade. É lama, é poeira. Há estradas que estão abandonadas há muitas décadas.

Hoje  o  governo  do  Estado  oferece  essa  oportunidade  buscando  os  recursos

necessários  para  o  Caminhos de Minas  e para a  segurança do Estado,  o  que é

questionado todos os dias. Eles não querem isso. Quanto pior for será melhor para

eles.  Mas  está  bom  porque  Minas  Gerais  está  investindo  na  educação,  está

investindo na segurança, está investindo na infraestrutura e pegando juros lá fora de

1% a 1,5%. Mas, no Brasil, paga 12%, 13% e até 14% desses juros exorbitantes,

desses juros dracônicos e sanguessugas do governo federal.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, tivemos uma manhã de muito debate e

de muito trabalho. É hora de não somente dizer que aprovamos o que é bom para

Minas, mas também que possibilitamos um debate nesta Casa em que todos tiveram

oportunidade de se manifestar. Digo isso porque, sem esse embate com a Oposição,

sem  a  Oposição  se  manifestar,  sem  a  Oposição  expor  sua  opinião,  talvez  a

população e  os  mineiros  não entendessem a grandeza desse projeto.  Não quero

dizer  que  a  Oposição  agiu  de  forma  errada,  que  a  Oposição  agiu  de  forma
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equivocada ou que não tenha feito seu papel.  Pelo contrário,  a Oposição fez seu

papel.  O  Deputado  Antônio  Júlio  contribuiu  com  sua  capacidade  e  com  seu

conhecimento. Da mesma forma o Deputado Sávio Souza Cruz, talvez um dos nomes

de maior inteligência nesta Casa, liderado também pelo Deputado Rogério Correia.

Não podemos esconder que todos têm seu grande valor na função a que se propõem

aqui no Parlamento. Mas, se a Oposição não coloca o seu lado, se a Oposição não

traz a sua ideia, não há como os Deputados da base manifestarem o motivo de não

concordarem com isso,  de  querer  que a  nossa opinião seja válida.  Em nome do

Deputado Bonifácio Mourão, agradecemos a todos os Deputados que propiciaram o

debate, que trouxeram a sua palavra, que propiciou que os mineiros conhecessem

um pouquinho mais do que estamos fazendo no Plenário. Agora é hora de o governo

programar as ações a serem executadas com os recursos que esta Casa, a princípio,

autoriza que ele busque junto aos organismos internacionais e nacionais.  Por que

digo a princípio? Porque esta Casa ainda não tem capacidade de dizer que o recurso

está pronto. Ou seja, autorizamos o governo a pedir o recurso emprestado. Agora, o

governo cumprirá uma trajetória que deixa o Legislativo Estadual e vai para o Senado

e para a Secretaria do Tesouro Nacional. Quem vai validar o empréstimo é o Senado

Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional. Esses órgãos é que dirão se Minas está

em condições financeiras ideais para buscar esse recurso ou se não está. Aí é que

digo, aí é que é importante prestar atenção. Há Deputados que dizem que Minas não

tem condição financeira ideal. Se for assim, a proposta será barrada em Brasília, não

passará.  Mas,  se  não  fizermos  esse  debate,  se  não  virmos  a  grandeza  dos

Deputados Rogério, Sávio e Antônio Júlio e não travarmos o debate, como é que a

população tomará conhecimento disso? Temos de engrandecer a luta nesta Casa e

as palavras dos Deputados da Oposição, porque dão lugar ao debate. Isso nos dá a

oportunidade  do  contraditório  e  de  sairmos  daqui  com  a  convicção  de  que

trabalhamos na defesa dos interesses maiores de Minas. Se não for assim, esta Casa

não poderá ser de debate. O debate de hoje foi muito importante. Saúdo, mais uma

vez, a Oposição. Saúdo todos os Deputados da base, aqueles que votaram, mesmo

alguns dos partidos não aliados. Em nome do Deputado Bonifácio Mourão, Líder do

Governo, deixo um agradecimento. Setores que historicamente se alinhavam com a
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Oposição votaram favoravelmente ao projeto. O Deputado Carlin Moura manifestou

aqui que o PCdoB votou integralmente com a base do governo. Setores do PMDB

também o fizeram. Então, essa diferença de visão é salutar para o Parlamento e o

engrandece.  Não temos que menosprezar  nenhum dos Deputados, pelo contrário,

temos que parabenizar todos os que têm a coragem - e poucos a têm - de encarar de

perto o desafio, de brigar por ele, de trazer sua ideia e de dar sua opinião. Cada um

de nós deve saber respeitar a opinião do nosso colega, seja qual for, e aceitá-la.

Devemos também manifestar  nossa visão.  Um homem da grandeza do Deputado

Antônio  Júlio,  ex-Presidente  desta  Casa,  merecerá  sempre  de  todos  os

parlamentares uma atenção especial, o respeito por sua história, por seu passado e

seu presente. Nós aqui temos que saudar a todos os Deputados. E esta Casa hoje

deu uma prova muito importante: Minas Gerais vai bem e ficará ainda melhor.  As

obras que virão possibilitarão o incremento da indústria, da agricultura, da segurança

pública,  Presidente  Inácio  Franco.  Muitas  cidades  terão  melhoria  na  sua

pavimentação e, assim, verão a chegada do progresso. São muitas. Agradeço, então,

a oportunidade do debate. Em nome do Deputado Bonifácio Mourão, agradecemos

todos  os  que  participaram  da  votação.  Certamente,  reconhecemos  o  valor  da

Oposição  nesta  Casa,  que  tem  sua  ideia  e  deve  lutar  por  ela.  Devemos  saber

respeitar o espaço e o limite de cada um. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Sr. Presidente,

serei bastante breve na minha declaração de voto, mesmo porque já expliquei os

motivos  da  minha  votação  contrária.  Quero  apenas  rebater  algumas  questões

levantadas que não condizem com a verdade dos investimentos do Brasil em Minas.

É verdade que o Brasil vai bem, como disse aqui o Deputado Carlin Moura. O Brasil

anda em um processo de crescimento econômico, de investimento, que é uma opção,

como  já  disse,  do  governo  federal.  E  os  investimentos  em  Minas  são  também

polpudos.  Não  é  verdade  que  Minas  Gerais  não  tem  recebido  investimento  do

governo federal.  Darei números que, nesse caso, dirão tudo. Sr. Presidente Inácio

Franco, veja bem: o Pronaf, que é o programa nacional de crédito para o pequeno

produtor, só em Minas Gerais, recebeu investimentos de R$1.200.000.000,00 ao ano.

Foi assim no ano passado e, neste ano, a estimativa é de R$1.500.000.000,00. Esses
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recursos são injetados nos Municípios para o pequeno produtor,  que promoverá o

crescimento  de  sua  cidade.  O  investimento  no  Bolsa  Família  e  o  valor  dos

investimentos chegam a R$1.077.000.000,00 ao ano, e ressalto que esse é também

um  investimento  nos  mais  pobres  em  Minas  Gerais.  São  94.286  estudantes

beneficiados pelo ProUni. Esses são dados relevantes de investimento na área social,

e  isso  nunca foi  feito  em outro  governo federal.  No governo Fernando Henrique,

vivíamos uma época de cortes, de neoliberalismo, de briga entre ele e Itamar. Quem

não se lembra disso? Nada podia vir  para Minas a não ser  que se resgatasse o

dinheiro daquilo que chamaram de moratória do Itamar. Quem não se lembra dessa

briga  entre FHC e  Itamar  Franco? Volto  a  citar  os  números.  O total  de  recursos

investidos em Minas Gerais para o PAC foi de R$70.000.000.000,00. Até 2010, foram

R$48.500.000.000,00. Depois, foram investimentos na faixa de R$21.500.000.000,00

- certamente esses ainda estão sendo executados em logística, energia, questões

sociais  e urbanas.  Na infraestrutura logística -  acesso viário,  aeroportos,  rodovias

como as que vão para Uberlândia, Araxá, Norte de Minas, Montes Claros -, até 2010,

os  recursos  foram  na  faixa  de  R$4.719.000.000,00.  Após  2010,  foram

R$4.353.000.000,00. Eu poderia continuar citando os investimentos do governo, mas

isso já foi suficiente para mostrar que Dilma tem um carinho por Minas muito grande,

aliás, pelo fato de ser mineira. O problema é que a base do governo acha que Minas

Gerais é só 381 e Anel Rodoviário. Esses dois são fundamentais, já estão no PAC e

serão feitos. Chegará o momento deles, o recurso já está provisionado, mas Minas é

muito mais que isso. Existem recursos da Petrobras que, agora, vão para o Triângulo

e para Uberaba, como eu já disse desta tribuna. Então, o Brasil tem investido em

Minas.  O Brasil  cresce,  mas Minas,  de fato,  quebrou.  E não podemos achar  que

Minas  Gerais  vai  recuperar  sua  capacidade  de  investimento  pegando  dinheiro

emprestado e pagando juros. Nos bancos internacionais, o governo não conseguiu o

empréstimo que queria, porque os bancos internacionais são mais rigorosos, olharam

o problema da quebradeira de Minas e não emprestaram o dinheiro. Agora o governo

tem que recorrer, mais uma vez, à União, ao BNDES. É claro que a Presidenta Dilma

vai olhar o pedido de empréstimo com carinho, apesar de saber que, no futuro, vão

chamá-la  de  novo  e  injustamente  de  agiota,  dizendo  que  emprestou  dinheiro
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cobrando juros. Mas a Presidenta Dilma é uma mãe, quanto mais para Minas Gerais;

é a mãe do PAC e a mãe de Minas; é a mãe que os mineiros amam, então é claro

que vai olhar com carinho a situação. O problema é que o governo estadual ficará

mais endividado e, novamente, deixará de aplicar o mínimo em educação e saúde.

Fará um novo TAG e retirará mais R$15.000.000.000,00 da saúde e da educação

para pagar juros. Não é justo o Estado se endividar e prejudicar investimentos em

educação e saúde. Essa é a argumentação que temos. Não é forma de governar

endividar-se e, depois, vender estatais, como fez no passado FHC com relação ao

Fundo Monetário Internacional. Esse não pode ser o futuro do Brasil nem o de Minas.

Obrigado.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  Deputado  Inácio  Franco.  Quero,

neste momento, fazer um cumprimento direto ao Governador Anastasia e a toda a

sua equipe de governo, cumprimentar os parlamentares tanto da Situação quanto da

Oposição e mandar um recado extremamente importante para a maioria dos Prefeitos

mineiros.  Com  a  aprovação  do  financiamento,  teremos  condições  de  executar  o

programa estruturador Caminhos de Minas, que é um grande passo para promover o

desenvolvimento e diminuir as desigualdades socioeconômicas em todas as regiões

do  Estado.  O  objetivo  é  diminuir  a  distância,  o  tempo  de  viagem,  aumentar  a

capacidade  das  nossas  rodovias.  Para  se  ter  uma  ideia,  estamos  prevendo  a

pavimentação de 7.700km de rodovia, beneficiando 302 cidades mineiras, atendendo

a uma população enorme nesse contexto. Um abraço ao Prefeito de Andrelândia; um

abraço à Prefeita Nava, de São Vicente de Minas; ao Tazinho, de Madre de Deus; ao

Paulinho, de Consolação; às Prefeituras de Jeceaba, Lagoa Dourada, Carandaí, São

Brás do Suaçuí, entre outras tantas, Sr. Presidente, que serão beneficiadas com esse

importante programa estruturador  do governo de Minas.  Temos a visão de que o

governo,  comprometido com as  questões públicas,  com as questões sociais,  vem

fazendo  um  excelente  trabalho.  É  claro  que  esses  empréstimos  são  necessários

porque  tenho  dito  desta  tribuna  que  a  situação  federativa  do  Brasil,  hoje,  é

extremamente  complexa,  complicada.  É  necessário  rever  esses  parâmetros  de

distribuição  tributária  da  arrecadação  de  impostos  para  os  verdadeiros  gestores

públicos - Governadores e Prefeitos. É necessário que a população entenda que o
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governo de Minas,  ao solicitar  esse empréstimo,  fará a sua conversão em ações

sociais, como é o caso do Caminhos de Minas, que é uma continuação do Proacesso,

um programa de extrema eficiência. Basta fazer uma pesquisa estatística, quantitativa

e qualitativa com todas as pessoas que foram beneficiadas em Minas Gerais. Foi um

programa de ponta, de linha de desenvolvimento e, agora, terá sua continuidade com

o Caminhos de Minas, que antes chamávamos de “links” faltantes, porque beneficiam

as estradas distritais que ligam distritos que estão muito distantes das suas sedes.

Portanto, queremos agradecer a todos os parlamentares que votaram conosco essa

proposição do governo  do Estado,  muito  bem  liderados  pelo  nosso grande Líder

Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo  e  demais  Líderes.  Temos  certeza  de  que  o

Governador  Anastasia,  ao  lado  do  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  do

Secretário Danilo, que faz um excelente interlocução com o Parlamento e com as

demais Secretarias e órgãos do Estado, continua no caminho certo. O governo de

Minas continua no caminho certo, iniciado em 2003, quando o então hoje Senador

Aécio Neves iniciou o seu programa de governo, o choque de gestão e o déficit zero,

equilibrando  as  contas  públicas  e  colocando  Minas  Gerais  no  patamar  do

desenvolvimento, no trilho do benefício social para atender às camadas mais pobres

e  melhorar  o  IDH  dos  Municípios  com  essa  atenção  especial.  Deputado  Inácio

Franco,  V.  Exa.  pode  verificar  a  satisfação  dos  Prefeitos  mineiros  ao  celebrar

convênios com o governo do Estado e ver  que 30 dias depois os  recursos estão

disponibilizados. Basta andarmos por estas Minas Gerais para vermos a alegria do

povo mineiro com os resultados obtidos de forma positiva, clara e transparente da

gestão  do  PSDB,  a  partir  de  2003.  Deixo  registrado  mais  uma  vez  o  nosso

reconhecimento não apenas ao Senador Aécio Neves, mas também ao Governador

Anastasia e a toda a sua equipe de governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  gostaria  de  fazer

apenas  alguns  esclarecimentos.  Quando  o  Deputado João  Leite  diz  que  a  culpa

dessa  dívida  é  do  PMDB,  dá  até  vontade  de  rir,  porque,  apesar  de  já  termos

participado do governo,  o governo Itamar  Franco não contraiu  nenhum tostão  de

dívida. Houve também a época do governo de Newton Cardoso. Às vezes, eles nos

cobram dizendo que não estamos falando a verdade, mas vocês querem uma mentira
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maior  do que essa? A dívida não foi contraída, e nós jamais falamos de quem a

contraiu,  apenas  dissemos  que  em  1998  foi  consolidada  a  dívida  dos  governos

passados e que ela foi mal negociada. Essa é a discussão que fazemos. Realmente a

dívida foi mal negociada, e tanto isso é verdade que hoje estamos com uma dívida de

R$70.000.000.000,00,  com  20% de  juros  ao  mês.  Essa  é  a  discussão.  Ouvi  um

Deputado falando de corrupção, mas nós não falamos de corrupção de dívida ou

coisa parecida. Estamos apenas defendendo que o Estado de Minas Gerais tem uma

dívida  de  R$70.000.000.000,00.  Minas  deve  R$5.500.000.000,00  à  Cemig,  uma

dívida que ninguém sabe de onde veio e que é superior ao patrimônio da Cemig.

Existem alguns pontos que realmente precisam ser esclarecidos, mas eles fugiram do

debate o tempo todo. Não tivemos oportunidade de fazer o debate com a Situação

nas Comissões e muito menos aqui no Plenário. O Plenário abria e fechava, porque

não podia haver nenhuma discussão. Quando o Deputado João Leite disse que o

governo Itamar tinha uma série de cargos de comissão, isso é verdade. Deputado

Glaycon Franco, o Itamar deixou mais de 2 mil cargos comissionados sem serem

providos. E, no choque de planejamento do Governador Aécio Neves, eles tiveram

oportunidade  de cancelá-los,  mas  isso  só  não foi  feito  porque  eles  não estavam

ocupados.  Ninguém  precisou  ser  mandado  embora.  Fizeram  apenas  uma

reformulação. Eles querem voltar no tempo para dizer que foi fulano ou sicrano, mas

o importante é discutir o endividamento atual de Minas, isto é, mais empréstimos para

endividar Minas Gerais ainda mais. Essa é a discussão. A discussão que queremos

fazer, e vários Deputados estão fugindo dela, é levar essa mensagem ao Brasil e a

Brasília  para mostrar  para  a  Presidente  Dilma a  agiotagem que o  Banco Central

aplica no Estado de Minas Gerais. Estamos apenas defendendo o nosso Estado, e

não preocupados com o governo do PSDB. Estamos preocupados com o Estado que

vamos deixar para os nossos filhos e netos. O Estado que não está sendo tratado

dessa forma por esse grupo que hoje ocupa o Palácio da Liberdade. Eles têm um

projeto político e só pensam nele, esquecendo-se do Estado. Essa é a discussão que

queríamos  fazer.  O  Deputado João  Leite  falou  sobre  a  época da Presidência  do

Itamar Franco - o Deputado João Leite deveria estar aqui para escutar -, que foi a

melhor  época  da  Assembleia  Legislativa.  A  época  em  que  o  PSDB  rasgou  a
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Constituição, de frente, e a época em que o PSDB parou esta Casa por 65 dias. Foi a

época em que todos os Secretários de Estado eram obrigados a vir à Assembleia

Legislativa por qualquer convite, por menor que fosse, por menor assunto que fosse.

O Governador  Itamar  Franco exigia  que o  Secretário  viesse  aqui,  coisa  que não

aconteceu nos últimos 10 anos. Acho que esta Casa nunca recebeu uma visita de

Secretário de Estado, a não ser quando a reunião é fechada,  na liderança ou na

Presidência ou no 23º andar. No Plenário jamais vieram, mostrando o desprezo que

eles têm pelo Parlamento. Eles acham que, porque ajudam, porque fazem, porque

dão recurso, os Deputados não devem convocar nem tomar conhecimento. Então,

vivemos  uma época  totalmente  diferente.  Estamos  discutindo  o  hoje.  Não  estou

discutindo se a Presidente Dilma está fazendo errado, se não está investindo, pois

temos de cuidar de Minas Gerais, e Minas Gerais está sem fala, Minas Gerais está

sem comando. Não temos Governador. O Governador Anastasia não tem peito para

enfrentar  a  Dilma.  Ele  não  tem  peito  para  levantar  a  voz  a  fim  de  defender  os

interesses de Minas. É disso que estamos reclamando. Os nossos três Senadores

não levantam a voz para defender os interesses de Minas. Na Câmara Federal, a

mesma coisa. E falo sobre todos os partidos. Não estou só reclamando do PSDB,

mas  também  do  meu,  o  PMDB.  Não  temos  uma  liderança  para  defender  os

interesses de Minas, pois cada um está cuidando de si. Então, essa é a discussão

que  precisamos  fazer  e  a  discussão  que  fizemos.  Não estamos  preocupados  se

Newton Cardoso - e o Pinduca ficou gritando aqui - foi um dos maiores Governadores

que tivemos. Ai de nós se não tivesse passado por Minas Gerais, pelo governo de

Minas um Governador como Newton Cardoso, que fez o que hoje o governo tenta

fazer: os Caminhos de Minas. Ele os fez lá atrás. Então, essa é a nossa ponderação.

O Deputado João Leite quis jogar em cima do PMDB. Acho que Bíblia prega muito

que falemos a verdade, e é isso o que procuramos fazer nesta Casa. Não pregamos

mentiras e saímos correndo.

O  Deputado  Glaycon  Franco  -  Sr.  Presidente,  não  poderia  furtar-me,  neste

momento, de agradecer ao Governador Anastasia esse projeto que aprovamos ontem

e  hoje,  que  tem  como  escopo  esse  grande  projeto  de  Minas:  as  interligações

asfálticas  que  ficarão  na  casa  dos  7.700Km,  com  mais  302  cidades  sendo



256
____________________________________________________________________________

beneficiadas.  Ou  seja,  encurtaremos  caminhos  para  escoar  a  nossa  produção  e

incrementar o nosso comércio. Digo isso com tranquilidade e alegria, e não como um

Deputado, mas sim como um cidadão do Alto Paraopeba, da região central. Posso

dizer, com muita lucidez, certeza e convicção, que há muito vejo falar dessas obras

que  sairão,  mas  isso  nunca  aconteceu  em  outros  governos.  Graças  ao  nosso

Governador,  que vem trabalhando muito nesse projeto, seremos beneficiados e já

estamos  sendo  beneficiados,  em  vários  trechos.  Não  poderia,  então,  deixar  de

cumprimentar o Governador e os nossos Prefeitos. São trechos como Belo Vale a

Bonfim, quase 34Km de uma obra já contratada e que será licitada;  Brás Pires a

Cipotânea; Carandaí a Lagoa Dourada; e Congonhas a Jeceaba. Há também o trevo

de Joaquim Murtinho, próximo a minha querida cidade de Conselheiro Lafaiete. Aliás,

será  feito  um viaduto  de  quatro  folhas,  facilitando o  trânsito e escoando a  nossa

produção. Também facilitará aquele trecho da BR-040. Aliás, para a BR-040, que foi

prometida  pela  Presidente,  até  hoje  não  existe  um  anteprojeto  de  duplicação.

Estamos com esse trecho de Ouro Preto a Ressaquinha como o pior  da BR-040,

levando em conta toda a sua extensão. É o trecho que mais mata pessoas e aumenta

os índices de mortalidade em nossa região. Eu, como médico, não poderia deixar de

falar isso. Aliás, aproveito para pedir que a Presidente siga o exemplo do Governador

Anastasia e olhe também pela nossa BR-040. Há também o trecho de São Brás, cuja

obra já está em andamento, fazendo a sua duplicação e indo até São João del-Rei,

uma obra avaliada em mais de R$100.000.000,00, que já está em fase de conclusão.

Então,  Sr.  Presidente, são trechos como Ouro Preto a Lavras Novas e Distrito de

Santo Antônio do Leite a Engenheiro Correia, ou seja, são obras que há muito, há

décadas  estão  sendo  prometidas,  mas  nunca  saíram  do  papel.  Então,  devemos

agradecer ao nosso Governador e à Bancada, e digo isso em nome do povo do Alto

Paraopeba,  do  Vale  do  Ipiranga,  da  nossa região  Central,  região  que muito  vem

crescendo  e  hoje  é  considerada  a  microrregião  que  mais  se  desenvolve

economicamente  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  precisava  ser  olhada  com  esse

carinho. Com certeza, o Governador a está olhando assim e nós, cidadãos do Alto

Paraopeba e do Vale do Ipiranga, só temos a agradecer. É o que tinha a dizer, Sr.

Presidente.
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O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, ao fim desta sessão, trago mais

uma vez a reafirmação do nosso voto contrário a um processo que torna mais aguda

e que aprofunda ainda mais o que chamamos de esquizofrenia política em Minas

Gerais.  Este  Estado  investe  bilhões  em  uma  máquina  publicitária,  cujo  objetivo

principal  não é  fazer  campanha de esclarecimento e  de  vacinação mas cultuar  a

personalidade  do  Senador  Aécio  Neves,  que  consideram  importante  para  o  seu

projeto presidencial. Com isso, há uma pressão, uma censura econômica sobre os

meios de comunicação, para que não apareça nenhum questionamento,  nenhuma

crítica, nenhum deslize, nenhum erro. Isso é inclusive negativo para a administração

pública, pois, quando os erros surgem, há uma chance para que o administrador de

boa-fé possa corrigi-los. Ao contrário, quando se coloca tudo debaixo do tapete, a

crise vai se aprofundando e vão-se aguçando erros e desvios. Não é por outra razão

que Minas Gerais é hoje o Estado mais endividado do Brasil. E isso não é da mídia,

mas  algo  real.  O  nosso  Estado  tem  a  pior  relação  dívida-PIB.  Hoje  esta  Casa,

lamentavelmente,  trabalha  para  piorar  ainda  mais  a  relação  de  envidamento  do

Estado,  ao  autorizar  mais  empréstimos,  que se somarão aos R$2.700.000.000,00

aprovados  ontem,  mais  R$600.000.000,00  aprovados  hoje,  totalizando  cerca  de

R$3.300.000.000,00  a  mais.  De  empréstimos  novos,  somente  do  governo  Aécio

Neves  até  hoje,  totalizam-se  R$14.000.000.000,00,  o  que  equivale  a  toda  dívida

renegociada em 1997, entre Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso. Hoje

até  o  próprio  pessoal  do  PSDB  reconhece  que  essa  renegociação  foi  altamente

danosa  para  as  finanças  de  Minas.  Estamos  trabalhando  para  que  Minas  Gerais

possa, sim, dar uma resposta aos mineiros em relação aos investimentos públicos

que se fazem necessários, mas isso não deve ser feito com chapéu alheio e novos

endividamentos, invariavelmente, Deputado Glaycon Franco, com uma carência até o

final  deste  governo.  Ou  seja,  quem  endivida  não  paga.  Essa  é  a  mesma lógica

utilizada em 1998 para  quebrar  Minas  em  1999,  e  isso  nos  preocupa muito,  até

porque o governo resolveu descumprir os mandamentos constitucionais de limites de

investimento  em  saúde  e  educação,  programando  novamente  o  cumprimento  da

Constituição para o próximo governo. Coitadinho do próximo governo, pois terá de

cumprir a Constituição e ainda terá de pagar as dívidas que este governo contraiu!
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Não sei até que ponto ou a que porto nos conduzirá esse marujo que hoje pilota esse

navio chamado Minas Gerais.  Sr.  Presidente,  por mais paradoxal  e surpreendente

que seja, gostaria de fazer a defesa do PSDB. Foi dito aqui que, durante o governo

Itamar Franco, foram instauradas 13 CPIs contra o PSDB. Uma delas foi a CPI do

Leite. Eu nunca soube que o PSDB era o responsável pela baixa remuneração dos

produtores de leite do Estado. Foi instalada uma CPI sobre a máfia das Carteiras

Nacionais de Habilitação no Detran, mas nunca soube que era o PSDB que pilotava a

máfia da CNH no Detran de Minas Gerais.  Sr.  Presidente,  foi  instalada a CPI do

Narcotráfico, mas nunca me passou pela cabeça que o PSDB fosse o responsável

pelo narcotráfico em Minas Gerais.  Não pensava que o narcotráfico tivesse algum

envolvimento  com  o  PSDB  ou  com  as  figuras  de  proa  desse  partido,  como  o

Governador  Aécio Neves. Nunca soube dessa relação entre narcotráfico e PSDB,

entre a baixa remuneração dos produtores de leite e PSDB e entre a máfia da CNH e

PSDB. Eu mesmo não sabia disso e continuo não acreditando que o PSDB, que tem

tantos pecados, tenha também todos esses que lhe foram atribuídos paradoxalmente

por uma figura de destaque e, justamente, do mesmo partido. Portanto, deixo aqui

registrada  a  minha  solidariedade  ao  PSDB  por  lhe  terem  sido  atribuídas

responsabilidades  por  problemas  tão  graves,  que,  pelo  que  me consta,  não  têm

relação com o Partido da Social Democracia Brasileira. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia

já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2012

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Valadares e Antônio Júlio (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por
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indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares, dispensa

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

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

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir:  no 1º turno, Projetos de Lei nºs 760/2011

(Deputado Gustavo Valadares) e 771/2011 (Deputado Adalclever Lopes); em turno

único, Projetos de Lei nºs 2.609/2011 (Deputado Celinho do Sinttrocel) e 3.076/2012

(Deputado  Célio  Moreira).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.382/2011 com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado Gustavo Valadares, 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. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio

em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  DER-MG  pedido  de

informações  sobre  o  trecho  pavimentado  da  MG-834  até  a  sede  da  empresa

Laticínios  Vale  do  Carangola  Ltda.,  bem  como  sobre  o  valor  investido  na  obra.

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

Adalclever Lopes, Presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Pompílio  Canavez  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número  regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os

relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.932 e 3.109/2012 (Deputado Tadeu

Martins Leite); 3.048 e 3.110/2012 (Deputado Pompílio Canavez). Passa-se à 1ª Fase

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 353/2011 na

forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Pompílio Canavez). Passa-se à 2ª

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

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

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 43, 1.661 e

2.235/2011, 3.023 e 3.040/2012, 3.045/2012 com a Emenda nº 1 e 3.046/2012, que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 3.039/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 147, 862,

985,  1.470,  2.545  e  2.773/2011,  2.829,  2.886,  2.894,  2.929,  2.930,  2.934,  2.943,

2.944,  2.948  e  2.951/2012.  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 Pompílio Canavez para a apreciação de

requerimento  de  sua  autoria.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  da

Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

discutir os problemas enfrentados pelos pacientes com distrofia muscular que tiveram

a  assistência  domiciliar  prestada  pela  Secretaria  de  Saúde,  através  da  Fhemig,

prejudicada por ação judicial do Ministério Público que determinou a realização de

concurso público. A Deputada Rosângela Reis retoma a direção dos trabalhos. Ato

contínuo,  é  recebido  pela  Presidência,  para  ser  apreciado  em  reunião  posterior,

requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para debater, em audiência pública, a implantação do piso salarial regional no
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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, 29 de maio de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor Wilson Batista e Glaycon Franco (substituindo o Deputado Neider Moreira, por

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

presentes,  também,  os  Deputados  Sebastião  Costa  e  Luiz  Henrique.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Doutor  Wilson Batista,

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

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

destina a apreciar  a matéria constante na pauta. 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 2.745/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão de

Constituição e Justiça, a Emenda nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça, na

forma da Subemenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, as Emendas nºs

18 a 20, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda nº 17, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos Mosconi); e 2.811/2012

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda

nº 1, que apresenta (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.033, 3.035, 3.036, 3.040, 3.053, 3.058, 3.059

e  3.066/2012.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.909  e
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3.018/2012. 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, 24 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista - Glaycon Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.609/2011

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

dar denominação ao trecho rodoviário que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.609/2011 pretende dar a denominação de Deputado Geraldo

Morais  Quintão  ao  trecho  da  Rodovia  MG-320  que  liga  o  entroncamento  com  a

Rodovia BR-381 ao Parque Estadual  do Rio Doce, passando pelos Municípios de

Jaguaraçu e Marliéria.

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

Emenda nº 1, que identifica o trecho a ser denominado como parte da MG-320, que

liga  o  entroncamento  com  a  Rodovia  BR-381,  no  Município  de  Antônio  Dias,  ao

Parque Estadual de Rio Doce, no Município de Marliéria.

Com relação ao mérito  da matéria,  cabe destacar  que Geraldo Morais  Quintão,

natural do Município de Jaguaraçu, foi o primeiro político a representar a região na

Assembleia Legislativa mineira. Foi Deputado Estadual por três mandatos, entre 1963

e 1975, sendo eleito pelo PSP em seu primeiro mandato e pela Arena nos demais.

Merece destaque sua contribuição para a concretização da ideia de que o Vale do
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Aço poderia mandar representantes para defender  interesses regionais nas casas

legislativas estadual e federal e junto ao governo do Estado.

Cabe ressaltar que todas as pontes de concreto nas estradas da região, o acesso

asfaltado  entre  Marliéria  e  a  BR-381  e  outras  obras  foram  realizadas  por  sua

influência, pois sempre contribuiu para a articulação de alianças e apoios importantes

para a população local.

Isso posto, consideramos meritória a homenagem que se pretende fazer a Geraldo

Morais Quintão, denominando o trecho especificado da MG-320 com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.609/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel, relator.

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso ao Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias pelos 11 anos de

sua fundação (Requerimento nº 2.826/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr.  José Maria Rabelo pelos 60 anos de fundação do

jornal "Binômio" (Requerimento nº 2.832/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia pelo recebimento do

prêmio internacional concedido pela Feira Internacional Luxo Sustentável, realizada

em Paris, pela criação do projeto Cidades das Águas Unesco-Hidroex (Requerimento

nº 2.905/2012, do Deputado Délio Malheiros);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Palmópolis  pelos  20  anos  de

emancipação desse Município  (Requerimento  nº  2.958/2012,  do  Deputado Doutor

Viana);

de aplauso à Rádio Musirama pelos 32 anos de sua fundação (Requerimento nº

2.959/2012, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com o Hospital Bom Samaritano pelos 12 anos de sua fundação

e  pelos  64  anos  da  Beneficência  Social  Bom  Samaritano  (Requerimento  nº

2.966/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salinas pelos 40

anos de sua fundação (Requerimento nº 2.985/2012, do Deputado Rogério Correia);

de  congratulações com a comunidade de Cristina  pelos  238º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 2.986/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cambuí  pelo  120º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 2.987/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelo 103º aniversário desse

Município (Requerimento nº 2.988/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a  comunidade de Pedralva  pelo  125º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 2.989/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Hospital das Clínicas Samuel Libânio pelos 91 anos de

sua fundação (Requerimento nº 2.991/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os atletas do Projeto Avança Judô representantes de Minas

Gerais Bruno Gonçalves Silva e Marylane Siqueira Narciso, medalhistas em Vitória

(ES), no Campeonato Brasileiro Regional III, e Ariana Ingrid Ramos Silva e Lorena de

Jesus Gomes,  medalhistas  em Belo  Horizonte,  no Campeonato Mineiro,  e com o

Professor Mário Lúcio da Silva pela preparação e acompanhamento do projeto e dos

atletas (Requerimento nº 2.995/2012, do Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão pelo excelente

resultado  alcançado  pela  administração  no  quesito  melhor  gestão  no  estudo  da

Conferência Nacional dos Municípios (Requerimento nº 3.000/2012, do Deputado Luiz

Henrique);

de  aplauso ao Conselho  Federal  de  Enfermagem  pela organização da Semana

Nacional  de  Enfermagem,  a  ser  realizada  de  12  a  20/5/2012  (Requerimento  nº

3.008/2012, da Comissão do Trabalho);

de  congratulações  com  a  PMMG  pelos  14  anos  do  lançamento  do  Programa

Educacional de Resistência às Drogas (Requerimento nº 3.010/2012, da Deputada

Liza Prado);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Juiz  de  Fora  pelos  162  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.030/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Dores  do  Indaiá  pelos  159  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3.031/2012, do Deputado Duilio de

Castro);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alfenas pelo fato de o Programa

de Apoio à Gestante, por ela implantado, ter conquistado o Prêmio ODM Brasil, pela

contribuição  para  o  cumprimento  dos  Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio

(Requerimento nº 3.034/2012, do Deputado Pompílio Canavez);

de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Gilmar  Furtado Dias,  ex-Prefeito  Municipal  de

Resplendor, ocorrido em 12/5/2012 (Requerimento nº 3.050/2012, do Deputado José

Henrique);

de  aplauso  ao  1º-Sgt.  PM Douglas  Morais  de  Carvalho,  lotado no  Batalhão  de

Rondas Táticas Metropolitanas da PMMG, pelos 21 anos de serviços prestados ao

referido Batalhão (Requerimento nº 3.100/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Cap. PM José Procópio Correia Júnior, Chefe da Seção Técnica de

Trânsito da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela apresentação do

Plano Mineiro de Prevenção e Atendimento a Acidentes de Trânsito Terrestre, na 5ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão (Requerimento nº 3.101/2012, da Comissão

de Segurança Pública);

de aplauso ao órgão de direitos humanos da Defensoria Pública de Minas Gerais

pelo trabalho desenvolvido com excelência em prol de toda a comunidade em seus

10  anos  de  existência  (Requerimento  nº  3.118/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos);

de aplauso à 7ª Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça pela referência elogiosa a

essa  Comissão  e  pela  sensibilidade  no  trato  da  questão  prisional  no  Estado

(Requerimento nº 3.121/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio ao Governador do Estado e ao Comando-Geral  da PMMG pela não

aplicação da Lei nº 13.604, de 2000, que cria comissão especial para acompanhar os

processos de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou urbano no
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Estado (Requerimento nº 3.122/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de solidariedade com o serviço residencial terapêutico e com sua manutenção, em

defesa da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial  e dos direitos de pacientes

psiquiátricos, inclusive à vida desinstitucionalizada (Requerimento nº 3.124/2012, da

Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/5/2012

Presidência dos Deputados Rômulo Veneroso e Fred Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Durval Ângelo - Fred Costa - Rômulo Veneroso.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Veneroso) -  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 Durval Ângelo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “Super Notícia” pelos 10

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa a  Exma.  Sra.  Laura  Medioli,

Presidente  da  Sempre Editora;  os  Exmos.  Srs.  Weliton  Prado,  Deputado Federal,

representando  a  Câmara  dos  Deputados;  e  Sérgio  Fernando,  Vereador,

representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Leo Burguês; a

Exma. Sra. Marília Campos, Prefeita Municipal de Contagem; e os Exmos. Srs. Luiz

Tito,  Vice-Presidente  da  Sempre  Editora;  e  Deputado  Durval  Ângelo,  autor  do
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requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registrarmos a presença do Exmo. Sr. Vereador Daniel Nepomuceno.

Execução do Hino Nacional

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

pela Orquestra Jovem de Contagem, sob a regência de Renato Almeida.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Ângelo

Minhas  senhoras,  meus  senhores,  jovens  aqui  presentes,  boa  noite.  Boa  noite

especial  aos telespectadores da TV Assembleia,  que nos assistem hoje,  tanto no

canal de assinatura, como em canal aberto em toda a Minas Gerais. Uma saudação

especial  à  Mesa,  ao  Deputado Rômulo  Veneroso,  representando o Presidente da

Assembleia Legislativa do  Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis  Pinheiro,  que

justificou sua ausência em função do Congresso da Unale, que acontece em Natal,

cuja  abertura é  hoje.  Também uma saudação ao companheiro  de  partido,  colega

nosso por dois mandatos, Deputado Federal Weliton Prado, representando a Câmara

dos Deputados Federais; à Sra. Laura Medioli, Presidente da Sempre Editora; ao Sr.

Luiz Tito, Vice-Presidente da Sempre Editora, amigo, pessoa que sempre tem uma

interlocução  muito  séria  com  o  Poder  Legislativo;  ao  Vereador  Sérgio  Fernando,

representando  o  Vereador  Léo  Burguês,  Presidente  da  Câmara  Municipal.

Aguardamos a presença da Sra. Marília Campos, Prefeita de Contagem, que já está a

caminho.

O Deputado Délio Malheiros encaminhou uma pequena saudação dirigida à Sra.

Laura Medioli e a todos os presentes: “Gostaria muito de estar presente nesta noite

em que o jornal 'Super' está sendo homenageado. Tenho muito orgulho de ser um dos

seus  colaboradores  semanalmente.  Entretanto,  neste  mesmo  dia  e  hora,  estou

participando de uma reunião na Ordem dos Advogados, recebendo candidatos, pelo

PV,  a  Prefeitos  de  todo  o  Brasil.  Esse  compromisso  eu  já  havia  assumido

anteriormente e esta é a razão do meu não comparecimento a esta solenidade. Um

grande abraço. Felicidades. Eu queria me sentir presente na presença de vocês”.

Vivemos a sociedade do efêmero, fugaz,  passageiro, onde tudo que é sólido se
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desmancha no ar. São tempos de uma sociedade onde o mito do tempo se impõe

como a ditadura, dentro da lógica de uma sociedade de mercado, muitas vezes de

futilidades. Quero me reportar aqui a dois mitos fundantes da forma de compreensão

do mundo da sociedade grega, que nos remetem a essa reflexão sobre o tempo.

Primeiro  o  mito  Cronos,  divindade  suprema  da  segunda  geração  de  deuses  da

mitologia grega, e Titã, correspondente ao deus romano Saturno. Daí a palavra de

sempre referenciarmos o tempo na referência da cronologia. E por que isso? Porque

depois de chegar ao poder como rei, Cronos, com medo de ser destronado, engolia

os filhos que nasciam - com medo do poder.

O tempo cronológico muitas vezes é também esse engolir de coisas, que acabam

sendo  passageiras,  fugazes,  mas  que  são  fundamentais  para  viver.  Diz-nos  a

mitologia que a mãe de Zeus, Reia, enganou Cronos dando para ele engolir  uma

pedra em vez de Zeus, que, depois que cresceu, depois que chegou à idade adulta,

vingou-se do pai,  Cronos, fazendo com que vomitasse seus cinco irmãos que ele

havia  engolido.  Depois  Zeus  tornou-se  o  senhor  do  céu e  divindade suprema da

chamada terceira geração dos deuses da mitologia grega. É interessante que nessa

interpretação do tempo como Cronos da mitologia grega, temos uma outra visão por

meio de Kairos, filho de Zeus, que foi o deus do tempo, das estações, o chamado

deus  do  tempo  oportuno,  do  tempo  diferenciado,  do  tempo  com  significado,  que

acabou  destronado  e  enfrentando  a  ditadura  da  visão  do  tempo  no  aspecto  da

cronologia de Cronos. É interessante que os pitagóricos chamavam Kairos de deus

da oportunidade.

Hoje, ao celebrarmos os 10 anos do jornal “Super” em Minas Gerais, poderíamos

falar da perspectiva cronológica. Estamos celebrando uma data quase que por uma

obrigação, um dever e um reconhecimento. Mas quero dizer um pouco mais. Essa

data tem um sentido mais cairológico do que cronológigo. Na realidade, hoje, o que

nos remete - o Luiz Tito sabe muito bem do que estou falando - é que a Super Editora

mudou o conceito de jornalismo e de imprensa livre, em Minas Gerais, a partir  de

1996, com o jornal “O Tempo”, porque foi criado em Minas um jornal com uma linha

editorial  independente,  com  zelo  muito  significativo  com  a  cobertura  política.

Especialmente nesses 18 anos como parlamentar, “O Tempo” sempre foi um grande
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parceiro das grandes causas da Comissão de Direitos Humanos, onde estou durante

esse tempo. O Eron, que está presente, ainda jovem jornalista, se lembra muito bem

de grandes embates que tivemos e que, nas páginas de “O Tempo”, conseguimos

sensibilizar o governo para que um policial fosse afastado ou que uma reivindicação,

nas áreas da saúde ou da justiça trazidas à Comissão de Direitos Humanos, fosse

atendida.

O “Super”, criado em 1º/5/2002, é uma das faces dessas inovações trazidas pela

Super  Editora.  Foi  o  primeiro  jornal  de  Minas,  nos  200  anos  de  imprensa  neste

Estado, que chegou ao topo da lista dos jornais nacionais mais vendidos, atingindo

principalmente as classes B, C e D. O tabloide consegue trazer uma notícia popular,

com preço também popular, invocando aspectos fundamentais das coberturas política

e cultural. Hoje, a média de venda atinge 305.188 exemplares, em uma cobertura de

344 cidades de Minas Gerais, além de Brasília, São Paulo, Guarapari e Vitória. Esse

sucesso  inclui  proposta  gráfica  e  editorial  que  visa  a  uma leitura  fácil,  rápida  e

agradável e promoções com brindes exclusivos e de baixo custo.

Ao mesmo tempo, é um jornal que chegou ao gosto popular da maioria da cidade

ao preço de R$0,25 e desbancou grandes jornais em Minas Gerais com essa linha

editorial  inovadora.  Isso,  por  si  só,  já  mostra  que  não  estamos  aqui  meramente

lembrando de um acontecimento, mas trazendo à discussão uma proposta gráfica

inovadora que aponta, realmente, perspectivas para, cada vez mais, popularizar e

fazer a leitura chegar à maioria da população.

O  criador  dessa  estrutura,  empresário  e  ex-Deputado  Federal  Vittorio  Medioli,

mostrou a sua ousadia, a sua coragem, Laurinha, ao lançar um jornal independente e

nos trouxe esses dois órgãos de imprensa para Minas Gerais. E gostaria, ao lembrar

um artigo de 28/8/2011 de Vittorio Medioli, de falar de um momento muito especial da

sociedade brasileira, quando afloravam denúncias de corrupção e quando uma CPI

se instalava no Brasil - aqui em Minas elas são proibidas, ceifadas, como tanta coisa

que não pode circular em Minas Gerais.

Mas  eu  gostaria  de  lembrar  a  reflexão  sobre  o  Rei  filósofo  Marco  Aurélio,  um

personagem  sempre  presente  -  recentemente,  no  último  final  de  semana,  ele  foi

lembrado em outro artigo de Vittorio Medioli -, que governou Roma de 161 a 180 d.
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C., e o grande objetivo desse Rei filósofo era o ideal de Platão: “Ter-se-á um bom

governo quando os filósofos, aqueles que têm amor à verdade, chegarem a ser reis,

ou  reis  se  transformarem  em  bons  filósofos”.  Estoico,  helenista,  devotado  à

simplicidade,  Marco  Aurélio,  desde tenra  idade,  foi  educado a jejuar,  a  dispensar

luxos, a alimentar-se apenas do estritamente necessário, a ler, a estudar, a deitar-se

sem colchão, a meditar e a conter os baixos instintos.

Acho que hoje, mais do que nunca, neste momento de dificuldades da política que

nós  vivemos,  devemos  pensar  nesse grande  Rei  filósofo,  que,  de  alguma forma,

transformou seu ideal de vida, como um grande inimigo do fausto, amigo da justiça,

religioso, humilde, benévolo, humano, firme na prática dos deveres e sempre com a

preocupação de velar pela saúde e conservação dos homens. As palavras de Vittorio

Medioli, ao falar do Rei filósofo, nós devolvemos a ele, que teve essa grande ousadia

de construir  em Minas Gerais  um jornal  que pudesse ser  porta-voz de uma nova

forma de se fazer política, com independência, com autonomia. Você pode ter certeza

disso: matérias que, muitas vezes, não saem em outros jornais, vamos encontrar no

“Super”, vamos encontrar no jornal “O Tempo”. Então, aqui o nosso reconhecimento,

dizendo,  como termina o  artigo  de  Vittorio  Medioli,  que o  Rei  filósofo  foi  o  único

relâmpago no meio de uma noite interminável de tristeza. E a gente diz também que o

“Super” e “O Tempo” são esses relâmpagos nestas noites que vivemos com a falta de

liberdade de imprensa em Minas  Gerais,  onde,  infelizmente,  a grande maioria  da

imprensa acaba sendo teleguiada ou dirigida para interesses e objetivos que não são

do compromisso com a verdade tão sonhada pelo Rei filósofo.

Termino  dizendo:  a  homenagem  que  prestamos  hoje  ao  “Super”,  queremos

estendê-la  a  todos  os  servidores,  queremos  estendê-la  aos  funcionários  e  aos

jornalistas da Sempre Editora, num tributo, pois acho que essa obra é feita porque há

toda uma equipe que trabalha e se preocupa com ela.

Como dizia, ao receber o Prêmio Nobel de Física, Einstein, parafraseando Isaac

Newton:  “Enxergo longe porque estou sempre nos braços de  gigantes”.  Luiz Tito,

Laurinha e Vittorio Medioli, a equipe de jornalistas, a equipe de servidores do “Super”

e do “O Tempo” são os melhores que nós temos na imprensa mineira. São eles que

garantem essa qualidade e esse sucesso. A eles o nosso reconhecimento.
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E termino aqui,  agradecendo à  Orquestra  Jovem de Contagem e ao regente  e

professor  Renato  Almeida,  que  sempre  abrilhantam  as  nossas  atividades  e

comemorações nesta Casa. É um trabalho bonito, desenvolvido em parceria com a

Prefeitura de Contagem, que hoje tem muitos projetos na periferia, como a música na

escola, o apoio à Orquestra Jovem, que brilhou ano passado no exterior, e o Projeto

Educação pelo Tambor, que envolve cerca de 2 mil jovens trabalhando com música

nas escolas. Vocês mostram qualidade em tudo isso. Com ideal, com a música e com

as boas coisas na vida, seremos cidadãos e exerceremos a cidadania. Esperamos

que todo esse trabalho de apoio da Prefeitura amplie cada vez mais a experiência

que vocês estão realizando em Contagem. Parabéns. Parabéns também ao jornal

“Super” pelos 10 anos.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  instante,  o  Deputado  Rômulo  Veneroso,  representando  o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra.

Laura Medioli, Presidente da Sempre Editora, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “A democratização da informação e o

estímulo à leitura são ações imprescindíveis no processo constante de globalização

em  que  vivemos.  Atento  a  essa  realidade,  o  Grupo  Sada,  por  meio  da  Sempre

Editora, lançou no mercado mineiro, em 1º/5/2002, um jornal que viria a se tornar,

pouco tempo depois, um sucesso de vendas: o Super Notícia. Com a proposta de

uma leitura prazerosa e simples e de um conteúdo diversificado, o tabloide consolida

cada vez mais sua liderança na imprensa mineira e nacional, ditando novos rumos

para a produção jornalística. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

reconhecendo o valor do jornal 'Super Notícia' para o Estado e para o País, rende a

ele justa homenagem pelos 10 anos de sua fundação”.

O Sr.  Presidente  -  Gostaria  de  aproveitar  e  convidar  o  nosso Deputado Durval

Ângelo para nos acompanhar na entrega desta justa homenagem. Também convido o

Deputado Fred Costa para nos acompanhar nesta entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Laura Medioli

Boa noite. Antes de tudo, gostaria de agradecer ao responsável pelo requerimento
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desta  sessão  solene  em  homenagem  ao  jornal  “Super  Notícia”,  Deputado Durval

Ângelo, que teve uma especial atenção para com a comemoração dos 10 anos de

sua circulação. Esse jornal nasceu em Contagem e continuará em Contagem, onde o

Deputado Durval Ângelo foi Vereador por vários mandatos é Deputado Estadual há

alguns  anos.  Agradeço  ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

representado  na  pessoa  do  meu  querido  amigo  Deputado  Fred  Costa,  e  aos

parlamentares  que  ocupam  a  Mesa.  Cumprimento  ainda  o  Exmo.  Sr.  Deputado

Federal Weliton Prado, representando neste ato a Câmara dos Deputados; o Exmo.

Sr. Vereador Sérgio Fernando, representando o Presidente da Câmara Municipal, Sr.

Léo Burguês; a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Contagem, nossa grande amiga

Marília  Campos;  o  Sr.  Vice-Presidente  da  Sempre  Editora,  meu  sempre  amigo  e

companheiro  Luís  Tito;  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Rômulo  Veneroso,  DD.  Deputado

Estadual, representando Betim, cidade onde nasceu a Sempre Editora; o Exmo. Sr.

Deputado  Durval  Ângelo,  os  senhores  e  senhoras.  O  jornal  nasce  carregando  a

utopia de ser eterno, de assistir às gerações passando pelas suas páginas e de se

manter jovem, cada vez mais forte e moderno, menosprezando a regra universal do

desgaste e da decadência que se acumula com os anos.

Quando lançamos o primeiro jornal diário de distribuição regional, “O Tempo”, em

novembro de 1996, a sensação era de estar decolando com uma espécie de avião

sem trem de pouso. O grande desafio era crescer no Estado que, no fim do século

passado, aparecia em 23º lugar em número de leitores entre os 27 da Federação. “O

Tempo”  já  nasceu  na  policromia,  impresso  de  forma  a  manter  as  mãos  e  as

consciências limpas. Atuamos com equipamentos gráficos de ponta e ecologicamente

corretos. Até no tamanho da folha impressa, escolhemos um corte de papel que, a

cada impressão,  contrariando a  tendência  da época,  economizava cerca  de 3cm.

Procuramos  também  equipamentos  de  alta  definição  e  de  controle  digital,  que

permitiram  diminuir  a  espessura  desse  mesmo  papel.  No  fim  de  um  ano,  isso

representou uma economia de 3.000t de papel impresso, o equivalente a uma carga

de 120 carretas, que, uma atrás da outra, ocupariam 2km de via pública. Também foi

nossa preocupação usar tinta de origem vegetal. “O Tempo” foi o primeiro jornal a se

livrar de resíduos químicos,  mesmo quando custava mais caro a fotografia  digital.
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Hoje somos uma empresa sem resíduos poluentes e com resíduos 100% recicláveis.

Mas  a  preocupação  principal  foi  apresentar  as  notícias  numa  impressão  clara,

moderna, atraente, fácil de ser lida e consultada. Nosso projeto gráfico inicial seguiu

atualizações constantes, que sempre anteciparam tendências. Nesse contexto, dentro

desses princípios, ao se completar o sexto ano de vida de “O Tempo”, surgiu a ideia

de lançar um jornal popular que quebrasse paradigmas e abrisse novas fronteiras à

informação, ampliando-a, não no sentido das classes A e B, nas quais “O Tempo”

ganhava a cada dia mais importância e consenso, mas no sentido das classes C e D.

Lembro-me, como se fosse hoje, do meu marido, Vittorio Medioli, sentado à mesa

da varanda,  fazendo projetos  e  anotações.  Rabiscava em um canto,  anotava em

outro e, com uma pequena calculadora na mão, fazia contas. Estudava a viabilidade

do projeto, com seus riscos, desafios e propostas. Era o primeiro passo em direção

ao surgimento do pequeno grande jornal  “Super Notícia”,  conhecido simplesmente

como “Super”, nome ambicioso, fácil de se pronunciar, impossível de se esquecer,

acenando constantemente a vontade de ser o que efetivamente chegou a ser: o jornal

mais vendido do Brasil.

E foi num Dia do Trabalhador, 1°/5/2002, que ele na sceu. Tinha, assim, desde o seu

primeiro  dia  de  circulação,  a  pretensão  de  atender  a  essa  classe  desejosa  de

informação,  mas  excluída  pelos  altos  preços  dos  jornais  “quality  paper”,  que  lhe

apresentavam um universo de notícias fora da capacidade do seu bolso. Chegou sem

festas e alardes. Discreto e humilde, como a maioria dos seus leitores. De formato

“berliner”,  adotado  pelos  maiores  diários  do  mundo,  o  “Super”  foi  colocado  nas

bancas sem sequer uma propaganda ou investimento em “marketing”. Cresceria por

si só.

Novo, colorido, logo mostrou que o tamanho não o prejudicou, que as críticas não o

abalaram, pelo contrário, o deixaram ainda melhor. De alma gentil, corajoso, alegre,

bom caráter,  ganhou simpatia de gente que nunca teve a possibilidade de ler  um

jornal e de muitos outros que procuravam notícias fáceis e diversificadas. Certamente

não satisfaz os intelectuais - nem foi feito para eles -, mas representa uma janela

sobre o mundo para quem sempre as encontrou fechadas.

Sabíamos da importância de se criar  um jornal  que desbravasse o universo da
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leitura popular. Um segmento em que os leitores encontrassem voz e espaço. Uma

leitura simples, facilitada pelo adensamento do noticiário, selecionado de maneira a

fornecer um conteúdo não apenas agradável, mas, principalmente, útil. Com o tempo,

o  “Super  Notícia”  foi  amadurecendo:  novas  seções,  aumento  da  circulação,  dos

classificados, melhorias editoriais, preço mais acessível e diversas promoções.

Debaixo  do  braço  ou  estendido  entre  mãos  calejadas,  passou  a  preencher  o

panorama  de  Belo  Horizonte  e  de  mais  de  500  Municípios.  Quebrou  todas  as

barreiras  e  recordes,  impondo-se  como  o  jornal  diário  mais  lido  no  País,

desbancando, aliás, 24 anos da tradicional "Folha de S. Paulo".  O “Super Notícia”

gerou uma nova fase na editoria moderna, ocupando sozinho 8% do total dos jornais

diários vendidos no Brasil, com cerca de 300 mil exemplares vendidos ao dia. Um

jornal que deu vez ao leitor que não tinha acesso à leitura e hoje se informa sobre sua

cidade, o mundo, o esporte, com prestação de serviços e programação cultural ao

alcance de todos os bolsos, utilidades, melhores preços, saúde e tantas coisas mais.

Minas passou do 23° para o 5° lugar em índice de le itura. Avançamos mais em 10

anos do que em cinco séculos de história, passando de 1.178.000 leitores na Região

Metropolitana para 2.699.000 em 2011, um crescimento de 265%. Nesse universo, o

“Super”, sozinho, atende a 1.670.000 leitores, 67% do mercado, e, quando se somam

“Super” e “O Tempo”, os leitores sobem para 1.882.000. Hoje, a Sempre Editora, que

edita os dois jornais, detém 72% do mercado. Não existe, em qualquer outro Estado

ou país, um crescimento tão vertiginoso e uma ocupação tão rápida, mostrando o

acerto de nossas escolhas e a competência de nossos colaboradores.

Parabéns à família “Super”, que completa 10 anos como o jornal mais vendido e

lido no País. Sei  que o mérito  de tanto  sucesso se deve ao Vittorio  Medioli,  seu

idealizador, e aos seus vários profissionais. Aos editores, grande Rogério e Maurício,

que  estão  conosco  desde o  início,  jornalistas,  repórteres  fotográficos,  articulistas,

paginadores,  gráficos, encartadores, ambulantes,  contatos  e anunciantes,  o nosso

reconhecimento. E aos inúmeros leitores um especial agradecimento, pois sem eles o

nosso trabalho não teria sentido.

Ao comemorar seus 10 anos de vida, posso dizer que o “Super Notícia” atingiu seus

objetivos. E, por isso, todos merecem um “super” obrigado!
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação da Orquestra Jovem

de Contagem, que,  sob a regência de Renato Almeida,  apresentará as  seguintes

canções: “Chega de Saudade”, de Tom Jobim; “O Barbeiro de Sevilha”, de Rossini; e

um “pout-pourri” de clássicos do baião, como “Asa Branca”, “Assum Preto” e “Xote

das Meninas”, de Luiz Gonzaga.

- Procede-se à apresentação musical.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Fred Costa, representando o Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa.

Palavras do Sr. Presidente

Boa  noite  a  todas  e  a  todos.  Inicio  cumprimentando  os  Deputados  Rômulo

Veneroso, que gentilmente me repassou a Presidência e a condução dos trabalhos

nesta noite especial;  e  Durval  Ângelo,  meu dileto amigo,  figura que admiro e em

quem me espelho; Vereador Sérgio Fernando, aqui representando o Presidente Leo

Burgues;  e  Laura  Medioli,  a  quem  peço  licença para  carinhosamente  chamar  de

Laurinha. Quero aqui confidenciar a todos vocês que existia um clamor para que ela

se candidatasse. Tenho certeza de que, se assim ela tivesse feito, Minas ganharia

muito.  Eu seria  o  único  que perderia,  porque estávamos  no mesmo partido,  que

elegeu dois  Deputados -  eu fui  o  segundo.  Eu não estaria  aqui,  ainda estaria  na

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Até por isso ainda tenho de agradecer a

ela.  Cumprimento  também  o  Deputado  Weliton  Prado,  que  nos  honra  com  sua

presença, mais uma vez, nesta Casa, onde com galhardia foi sempre um parlamentar

muito atuante; o Luiz Tito, Vice-Presidente da Editora; a Prefeita Marília Campos; as

garotas  e os garotos  da Orquestra Jovem de Contagem, que estão abrilhantando

ainda mais esta homenagem; os familiares da Laura e do Vittorio, aqui presentes; os

funcionários do Super e da Editora; e as senhoras e senhores aqui presentes.

Não  poderia  deixar  de  pedir  desculpas  pelo  atraso.  Cheguei  aqui  quando  a

solenidade já havia se iniciado, e o fiz infelizmente por força maior. O Deputado Dinis

Pinheiro, nosso Presidente, que hoje se encontra representando nossa Assembleia

Legislativa  fora  do  Município  de  Belo  Horizonte,  pediu  que  eu  representasse  o

coletivo desta Casa na campanha que se reinicia “Eu amo BH radicalmente”, e, por
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isso, acabei me atrasando. Peço desculpa a todos. Ele também me designou para

algo que me honra bastante, que é presidir esta solenidade, que homenageia o Super

Notícia pelos seus 10 anos.

Logo que cheguei  ao  Plenário para  participar  desta solenidade,  curiosamente  a

cadeira que costumo utilizar no dia a dia estava vazia e ali me sentei. Então, olhei não

só  para  aqueles  que  compõem  a  Mesa,  porque  me  chamou  a  atenção  os  dois

“banners”  colocados.  O que está  a  minha esquerda,  portanto  à  direita  de  vocês,

poderia definir o que é o “Super Notícia” para todos nós belo-horizontinos, mineiros, e

mesmo brasileiros  que tiveram acesso ao jornal.  Se  colocarmos  um  único  verbo,

podemos  mudar:  “Super  10”,  como já  está,  e  em  baixo,  colocar  “10  anos”.  Mas

poderíamos dizer aquilo que se costuma citar para pessoas especiais, para efeitos

especiais: “Super é 10”.

Os números vendidos desse jornal, que tem apenas 10 anos de idade, uma criança,

demonstram como ele tem sido importante, no nosso dia a dia, para levar notícias e

formar opinião. O jornal nasceu no ano de 2002, e, em 2006, já era o jornal mais

vendido do Estado de Minas Gerais. No ano subsequente, conseguiu se estabelecer

como o jornal mais vendido do País. Conseguimos quebrar paradigmas, não só com

a “Folha de São Paulo,  como também com jornais do Rio de Janeiro -  de forma

especial cito “O Globo”. É importante lembrar que Capitais, como Rio de Janeiro e

São Paulo, fundamentais no consumo de jornais, são muito mais populosas do que a

nossa querida Belo Horizonte. Para que tudo isso ocorresse, para termos hoje esse

jornal que é motivo de alegria para todos nós, que vende 300 mil exemplares por dia,

foi necessário um visionário Vittorio Medioli, que, de forma extremamente corajosa,

lançou um jornal num momento em que as pessoas começavam a se preocupar com

o advento da internet, com o que seria feito dos tablóides. Muitos chegaram a afirmar

que os jornais  seriam extintos.  Aí,  conseguiu-se algo que é acessível  a todas as

classes sociais, um fato que, por si só, é motivo de muitos méritos. Trata-se de um

jornal de fácil manuseio, visto que o formato é muito mais aprazível - tanto é que virou

referência para que outros jornais também mudassem o formato -, de notícias curtas,

lembrando que há carência de tempo no dia a dia de cada cidadão, observados os

inúmeros compromissos, e com uma estratégia de distribuição ímpar. Esse é, de fato,
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um jornal democrático, que ainda guarda uma outra especificidade: uma pessoa o

adquire, lê, e várias outras pessoas acabam pegando aquele mesmo exemplar para

ler,  ocorrendo isso várias  vezes.  Não tive  acesso aos  números,  mas creio  que o

“Super”  deva ter  aproximadamente  um milhão de leitores  diários,  o  que significa,

somente para a realidade de Belo Horizonte, praticamente a metade da população da

nossa capital.

O jornal concorre com a internet,  mas o que poderia ser um fator preocupante,

comprovou  ser  o  contrário.  Vocês,  do  jornal,  de  forma  competente,  fizeram

exatamente com que fosse o contrário,  pois  o jornal  está na internet,  acessível  a

quem quiser acessar.  Quero fazer um parêntese e parabenizá-los pelo “O Tempo”

“on-line”, que, sem sombra de dúvida, é o melhor jornal de notícias de todo o Brasil.

Eu, que sou um leitor contumaz, no iPad e iPhone tenho “O Globo”, “Folha de S.

Paulo”; mas “O Tempo”, de fato, é o de mais fácil acesso e coloca um conteúdo quase

que irrestrito à disposição do leitor.

Em nome do Presidente  Deputado Dinis  Pinheiro,  quero não apenas finalizar  a

minha breve saudação, mas também dizer que o jornal procura fazer aquilo que o

nosso competente Presidente tem procurado fazer: chegar mais próximo das classes

sociais  menos privilegiadas e fazer  com que essas pessoas não apenas formem,

cada vez mais, opinião, mas também se tornem críticos e participantes, para que

possamos construir um Estado e um País melhor para todos nós.

A máxima do  direito  comercial  -  vejo  alguns  advogados  amigos presentes  –  é:

“Quem tem competência se estabelece”. Vocês deram uma aula nesse sentido. Esse

jornal, que tem um passado curto, de fato é um jornal do presente que se preparou

para o  futuro.  Parabéns à família  “O Tempo”,  a todos os funcionários  que por  lá

passaram e que por lá permanecem, ao Luiz Tito, à Laura Medioli, ao Vittorio Medioli.

Levem a minha saudação, a do Presidente Deputado Dinis Pinheiro e de todo o corpo

dos  77  Deputados  desta  Casa,  que,  com certeza,  não  apenas  são  leitores,  mas

também admiradores desse, embora pequeno em tamanho, grande jornal de todos

nós, mineiros. Parabéns a todos vocês.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
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presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as especiais de amanhã, dia 1º de junho, às 9 e às

14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/4/2012

Às 13h43min, comparecem no Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente,

no Município de Medeiros, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e

Bosco (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata

da  reunião  anterior  e  a  subscreve  juntamente  com  os  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a acompanhar e discutir a

concessão  do  Certificado  de  Indicação  Geográfica  do  Instituto  Nacional  da

Propriedade  Industrial  -  INPI  -  à  Associação  dos  Produtores  de  Queijo  Minas

Artesanal da Serra da Canastra – Aprocan –, a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Adriana  Prado  Bicalho,  Especialista  em

Políticas Públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, e os

Srs.  Weber  Leite  Cruvinel,  Prefeito  Municipal  de  Medeiros;  José  dos  Reis  Alves,

Presidente da Câmara Municipal de Medeiros; Luiz Cláudio Dupim, Coordenador de

Fomento e Registro de Indicação Geográfica do INPI, representando o Presidente

Jorge Ávila; Carlos Roberto de Castro, Chefe do Serviço de Política Agropecuária do

Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  Mapa  –  em  Minas  Gerais;

Clério Alves da Silva, Chefe de Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal -

Sipoa - do Mapa; Manuel Bahia, ex-Prefeito Municipal de Medeiros, representando o

Deputado Romel Anízio; João Carlos Leite, Presidente da Aprocan; Alberto Schwmger

Paciollo, Técnico da Emater em Medeiros; Thales Almeida Pereira Fernandes, Diretor

Técnico  do  IMA;  José  Soares  Melo,  Presidente  da  Sociedade  Cooperativa

Piumhiense  de  Laticínios  -  Cooperlat  -,  representando  o  Presidente  da  Ocemg,
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Ronaldo Scucato; Pedro Mário Ribeiro, Vice-Presidente da Fetaemg; Alberto Adhemar

do Valle Júnior e José Eder Leite, Vice-Presidentes da Faemg; Mário Augusto Passos

de  Paula,  Gerente  Sênior  da  Bela  Vista  Produtos  Enzimáticos;  Luciano  Carvalho

Machado,  Vice-Presidente da Aprocan,  representando o cineasta Helvécio Ratton;

Cap. PM Wellington Levy Teixeira, Comandante da 241ª Cia. da PMMG; e Sgt. PM

Moacir José Tristão, Comandante do Destacamento da PMMG em Medeiros, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

usa da palavra o Deputado Fabiano Tolentino. A seguir, a Presidência passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Ato contínuo, o Presidente

passa a palavra ao Sr. Luiz Cláudio Dupim, Coordenador de Fomento do INPI, que,

representando o Presidente do Instituto, Sr.  Jorge Ávila,  entrega ao Presidente da

Aprocan,  Sr.  João  Carlos  Leite,  Certificado  de  Indicação  Geográfica  do  INPI.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião, passa à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições sujeitas à apreciação do Plenário e, nos termos regimentais, retira de

pauta o Projeto de Lei nº 1.702/2011, no 1º turno. 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 Antônio

Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Bosco,  em  que  requerem seja  encaminhado

ofício ao Presidente da Codevasf solicitando a instalação de um escritório da entidade

no  Município  de  São  Roque  de  Minas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  demais

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Liza Prado - Tiago Ulisses – Duarte Bechir.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e
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os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

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

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

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  questão  do

desaparecimento do Sr. Vinícius Maia de Carvalho e do Sgt. PM reformado Marcos

dos Reis Henriques; a apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir  e  votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Rosely

Aparecida  de  Moraes,  Presidente  da  Câmara Municipal  de  Cambuí,  solicitando  a

intercessão desta Comissão junto ao governo do Estado com vistas a melhorias na

segurança pública nesse Município. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  no  1º  turno,  para  as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 608/2011 (Deputado Sargento Rodrigues) e 2.128/2011 (Deputada

Maria Tereza Lara). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 728/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva).  O  Deputado  João  Leite  retira-se  da  reunião,  assumindo  a

Presidência a Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.045 a 3.047, 3.080 e 3.086/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Zé Maia e Antonio Lerin em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater o alto índice de

criminalidade no Município de Frutal; Délio Malheiros em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  aumento  do  número  de  assaltos  a

estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte; da Deputada Maria Tereza Lara e

dos Deputado João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues em que solicitam
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seja realizada reunião com convidados para debater a cooperação dos Estados na

questão  da  segurança  pública;  dos  Deputados  João  Leite  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a questão da segurança pública

nos Municípios de São José da Lapa e Vespasiano; e Sargento Rodrigues (2) em que

solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que atuaram

na operação que resultou na prisão de nove pessoas e na apreensão de drogas,

armas de fogo e dinheiro em sítio situado em Varginha; seja encaminhado ao Chefe

da Polícia Civil pedido de providências com vistas à designação de um Delegado de

Polícia para Várzea da Palma e à destinação de equipamentos para as ações de

segurança pública nesse Município, e seja encaminhado ao Comandante-Geral da

PMMG pedido de providências com vistas à destinação de equipamentos para as

ações  de  segurança  pública  nesse  Município.  O  Deputado  João  Leite  assume a

Presidência e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  o Maj.  PM

Dário Vitorino de Carvalho Silva, representando o Cel. PM Márcio Martins Sant'Ana,

Comandante-Geral da PMMG; os Srs. José Marcelo de Paula Loureiro, Delegado de

Polícia  de  Rio  Casca,  e  Antônio  Fradico  de  Araújo,  Delegado  de  Polícia  em

Contagem, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil; e os

familiares do Sr. Vinícius Maia de Carvalho e do Sgt. PM reformado Marcos dos Reis

Henriques, 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  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 maio de 2012.

João Leite, Presidente - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Poços de Caldas a Deputada
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Luzia Ferreira e o Deputado Carlos  Mosconi,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a

reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  estratégias  para  a

interiorização do Sistema Nacional de Cultura em Minas Gerais, em parceria com a

Representação Regional Minas Gerais do Ministério da Cultura, com a Secretaria de

Estado de Cultura e com o Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais, e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião  para ouvir  os  Srs.  Paulo César  Silva,  Prefeito  Municipal  de Poços de

Caldas; e Paulo Eustáquio de Souza, 2º-Secretário da Câmara Municipal de Poços de

Caldas; e as Sras. Cláudia Houara de Castro, Assessora de Programas e Projetos da

Representação Minas Gerais do Ministério da Cultura; e Durce Helena de Gouvea,

Secretária Municipal de Turismo e Cultura de Poços de Caldas, que são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidente, 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  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, 31 de maio de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes

e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,

também,  a  Deputada  Rosângela  Reis  e  o  Deputado  Sebastião  Costa.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a
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reunião e, nos termos do inciso III  do art.  120 do Regimento Interno, dispensa a

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

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

debater a instalação do Centro Administrativo da Região Metropolitana do Vale do

Aço. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. César

Pomárico, Chefe de Gabinete do DER-MG, representando Carlos Melles, Secretário

de Transportes  e  Obras Públicas,  e  José Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do

DER-MG;  Alexandre  Silveira  de  Oliveira,  Secretário  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana;  Marcelo  Afonso,  Vice-Prefeito  Municipal  de Timóteo;  Carlos  Antônio

Pereira, Presidente do Rotary Clube de Coronel Fabriciano; Geneval Pereira da Silva,

Presidente do Consep II de Coronel Fabriciano; e Carlos Roberto de Lima, Presidente

da Apac de Coronel  Fabriciano,  que são convidados a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Celinho do Sinttrocel, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2012

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.917/2011

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação do Congado de Nossa Senhora do Rosário

de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.917/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

do Congado de Nossa Senhora do Rosário de Abaeté, com sede nesse Município,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter cultural, educacional,

social e assistencial.

Com o propósito de preservar o patrimônio cultural, histórico, artístico e ambiental

da localidade,  a instituição promove a pesquisa e a divulgação de conhecimentos

relativos à cultura da comunidade por meio de oficinas,  registro de memória oral,

tradições, lendas, folclore, artesanato e saber popular; resgata os aspectos históricos,

culturais, científicos e sociais da diversidade cultural brasileira; apoia a valorização de

bens  culturais  e  do  patrimônio  material  e  imaterial;  fomenta  a  revitalização  das

tradições;  incentiva  o  turismo  como  meio  de  geração  de  renda,  emprego  e  do

desenvolvimento  sustentável;  oferece  cursos  de  capacitação,  contribuindo  para  a

inserção de camadas populares na cadeia produtiva.

Além  disso,  a  Associação  presta  assistência  social  e  luta  por  uma  política

habitacional  participativa  e  inclusiva  para  a  construção de unidades de habitação

popular.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação do Congado de
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Nossa Senhora  do  Rosário  de  Abaeté,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.917/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.569/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Artístico e Cultural de Minas Gerais,

com sede no Município de Juatuba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.569/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Núcleo

Artístico e  Cultural  de  Minas Gerais,  com sede no Município  de  Juatuba,  pessoa

jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo promover  o

congraçamento  da  comunidade  por  meio  da  prática  de  atividades  culturais  e

esportivas.

Com esse propósito, a instituição pesquisa e divulga as manifestações culturais da

região; incentiva a preservação do folclore; apoia a conservação da memória local;

incentiva a atividade artesanal.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Núcleo Artístico e Cultural de

Minas Gerais para a comunidade de Juatuba, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.569/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.722/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita Nosso Pequeno Lar,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.722/2011 pretende declarar de utilidade pública a Fraternidade

Espírita  Nosso  Pequeno  Lar,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional,

cultural, assistencial, científico e filosófico.

A instituição tem como propósito promover a prática da caridade moral e material;

realizar a assistência e a promoção social; manter creches, escolas, asilos e outros

estabelecimentos  com  o  propósito  de  amparar  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Fraternidade Espírita

Nosso Pequeno Lar, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.722/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Elismar Prado, relator
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.911/2012

Comissão de Cultura

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural

Indígena de Araxá – Andaiá –, com sede no Município de Araxá.

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 2.911/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento e Intercâmbio Cultural Indígena de Araxá – Andaiá –, com sede

no Município de Araxá, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a conservação da tradição indígena da região e o intercâmbio com

etnias indígenas nacionais por meio de manifestações culturais.

Com esse propósito, a instituição promove o resgate humano, cultural e artístico da

cultura indígena; incentiva o turismo indígena; zela pelo respeito à ecologia e pela

conservação do meio ambiente; divulga os costumes e as tradições indígenas por

meio da música, da dança, da língua e do artesanato; fomenta o trabalho de mutirão

e o aprendizado dos diversos segmentos da cultura indígena; mantém biblioteca e

arquivo de interesse da comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Andaiá,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.911/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.108/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação CãoPartilhe a Solidariedade pelos Animais,

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 3.108/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

CãoPartilhe a Solidariedade pelos Animais, com sede no Município de Belo Horizonte,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos animais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  os  animais  contra  maus-tratos  e

abandono; promove campanhas de conscientização da comunidade sobre o respeito

à fauna; resgata animais abandonados e lhes oferece assistência veterinária e abrigo

provisório;  incentiva  a  adoção  de  animais  por  meio  de  termo  de  compromisso;

colabora com a preservação da saúde pública.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação CãoPartilhe a

Solidariedade pelos Animais, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.108/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sávio Souza Cruz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.115/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  Deputado Gustavo Corrêa,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Carreiros e Candeeiros do Vale

do Urucuia – Ascavau –, com sede no Município de Buritis.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.115/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia – Ascavau –, com sede no Município

de  Buritis,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a preservação da tradição do uso do carro de boi e a defesa dos interesses

dos carreiros, dos candeeiros e dos construtores desse meio de transporte.

Com esse propósito, a instituição mantém a tradição na lida com o carro de boi,

incentivando  a  preservação  de  seus  usos  e  costumes;  realiza  festas  e  eventos

tradicionais  tendo o  carro de  boi  como objeto principal;  desenvolve  a cultura  e o

turismo por meio dessas festividades; guarda em acervo apropriado as técnicas de

confecção do carro de boi,  seus acessórios e arreatas,  assim como a técnica de

doma do boi; orienta a comercialização de amimais, carros, acessórios e arreatas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Ascavau pela preservação

da cultura da região de Buritis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.115/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 439/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 439/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.824/2010, dispõe sobre o ressarcimento ao

Estado,  por  via  de  cobrança  na  fatura  de  serviços  telefônicos,  por  despesas

decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de  atendimento  a

emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências

policiais.

O projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 557, 1.396/2011 e 3.027/2012,

nos termos do disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão manifestar-se sobre o mérito da matéria, consoante o

art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo coibir os casos de acionamento indevido

dos  serviços telefônicos  de  emergência,  tais  como resgate,  ocorrência  policial  ou

incêndio, bem como assegurar que o responsável por tais eventos cubra as despesas

geradas por seu procedimento.

Conforme o texto original  do projeto,  quem ocasionar  chamada indevida deverá

ressarcir aos cofres públicos o prejuízo gerado, garantidos o contraditório e a ampla

defesa,  por  meio  de  processo  administrativo.  Caberá  aos  responsáveis  pela

prestação de serviço envolvida divulgar tabela de custos, a qual servirá de base de

cálculo para a cobrança devida.

Os  projetos  anexados  possuem  teor  praticamente  idêntico  ao  da  proposição

original,  sendo despidos de inovação significativa. O substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça racionaliza os termos da proposição, mantendo

sua estrutura básica e remetendo detalhes ao regulamento.
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As  ligações  indevidas  para  os  serviços  de  emergência  são,  efetivamente,  um

problema  sério,  porque  não  apenas  geram  uma  despesa  desnecessária,  mas

sobretudo  atrapalham  o  bom  desempenho  desses  serviços.  Observe-se,  por

exemplo, o caso do telefone de número 190, destinado a ocorrências policiais. De

cada  15  mil  telefonemas  recebidos  diariamente,  cerca  de  3  mil  são  trotes.  Há,

portanto,  espaço  para  a  ação  legislativa,  uma  vez  que  resta  constatada  a

necessidade social da medida jurídica proposta.

O projeto de lei em epígrafe vai ao encontro de tendência legiferante verificada em

outros Estados da Federação, entre os quais São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

Nesses Estados, há previsão de multa para o cidadão que usar indevidamente os

serviços telefônicos de emergência. Como se trata de legislação recente, seus efeitos

concretos  ainda  estão  sendo  avaliados,  contudo  se  estima  que  já  estejam

ocasionando alguma mudança de comportamento entre os usuários dos serviços.

Destaque-se  que,  aliadas  à  legislação  repressiva,  a  orientação ao  cidadão  e  a

divulgação  dos  malefícios  do  trote  nesses  serviços  também  cumprem  papel

estratégico. No Estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, registrou-se, como fruto

de providências dessa natureza, uma queda no número de trotes, entre 2009 e 2011,

de  16%  para  12%  do  total  de  chamadas.  Em  nosso  Estado,  pode-se  assinalar

campanha desenvolvida pela Polícia Militar, a partir deste ano, com o tema “sem trote

você pode salvar uma vida”, que conta com “slogans” diretos, como “trote é crime” e

“trote, tô fora”.

A proposição reveste-se,  portanto,  de impacto  social,  e  os  termos em que está

redigida,  especialmente  no  Substitutivo  nº  1,  são  adequados  aos  fins  a  que  se

destina,  o  que  a  torna  merecedora  de  aprovação.  Consideramos,  todavia,

conveniente  dotar  o  art.  2º  de  mais  detalhes,  nos  moldes  do  texto  original  da

proposição,  bem  como  estabelecer,  adicionalmente,  multa  sancionatória  incidente

sobre os titulares das linhas telefônicas de origem das chamadas indevidas. Por isso,

apresentamos as Emendas nºs 1 e 2 para aprimoramento do projeto de lei.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 439/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e
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2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  2º  –  Os  órgãos  e  entidades  públicos  responsáveis  pelos  serviços  de

emergência a que se refere o art. 1º divulgarão tabela de custos e providenciarão

junto às operadoras dos serviços de telefonia meios para identificação do responsável

pelo  acionamento  indevido  e  posterior  cobrança  do  ressarcimento  de  despesas

previsto nesta lei.

§ 1º – A tabela mencionada no “caput” abrangerá, separadamente, cada etapa das

rotinas  relacionadas  ao  atendimento  das  emergências,  incluindo  os  custos  de

recepção e triagem das chamadas e de deslocamento das equipes.

§ 2º – A cobrança a que se refere o “caput” ocorrerá, sempre que possível, nas

faturas de serviços das linhas fixas e móveis utilizadas para o acionamento indevido.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  … –  Incidirá  sobre  o  titular  da  linha  telefônica  que originar  o  acionamento

indevido previsto no art. 1º multa de até 5.000 Ufemgs (cinco mil unidades fiscais do

Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – Os critérios de gradação, fixação e cobrança da multa prevista

neste artigo serão fixados no regulamento.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.135/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  Projeto  de  Lei  n° 1.135/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Leonardo  Moreira,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.794/2008, “acrescenta artigos à

Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, na

forma do art. 188, combinado com art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Define  a  proposta  em  epígrafe  que  o  perito  judicial  nomeado  nas  condições

descritas  no  art.  1° da  Lei  n° 13.166,  de  20/1/99,  terá  direito  ao  pagamento  de

honorários pelo Estado, os quais serão fixados na forma de regulamento, bem como

a ser previamente indenizado pelas diligências realizadas em feitos amparados pela

justiça gratuita.

A referida  Lei  nº  13.166,  de  1999,  dispõe  sobre  o  pagamento  pelo  Estado  de

honorários a advogado não Defensor Público, nomeado para defender réu pobre. A

intenção  agora  é  estender  o  direito  de  ser  pago  pelo  Estado  ao  perito  judicial

nomeado pelo Juiz.

Segundo demonstrou a Comissão de Constituição e Justiça no seu parecer para o

1º  turno,  a  Constituição  da  República  confere  competência  ao  Estado  para,  em

caráter supletivo, tratar da matéria. Além disso, a Lei Maior impõe ao poder público o

dever  de  prestar  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem

insuficiência de recursos, de modo a recepcionar a Lei Federal nº 1.060, de 1950,

segundo  a  qual  a  assistência  judiciária  compreenderá,  entre  outras  isenções,  os

honorários de advogados e peritos.

Também demonstrou a citada Comissão que a proposta em epígrafe encontra firme

apoio na jurisprudência nacional, mencionando vários julgados nesse sentido.

Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente

processual  deve  responder  pelas  despesas  daí  decorrentes.  A  parte  vencida  é

responsável por todas as despesas realizadas no processo, incluídos os honorários

do perito. Cada parte arca com as despesas do respectivo assistente técnico, e a

parte solicitante, com a remuneração do perito judicial, ficando essa despesa a cargo

do autor, quando a perícia judicial for requerida por ambas as partes ou determinada

pelo Juiz. Ao final, o vencido ressarcirá as despesas realizadas pela parte vencedora,
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entre elas as com perito judicial e assistente técnico. Se o réu for pobre, não terá

como arcar com os honorários periciais se for vencido na demanda. Aliás, não tem

nem mesmo como antecipar despesas, que, ao final, serão ressarcidas pelo vencido,

caso seja ele o vencedor.

Tal situação mostra quão justa é a proposta em estudo, que deve merecer, com

efeito, o acatamento desta Comissão.

Por  fim,  cumpre  acrescentar  que,  por  sugestão  do  autor,  Deputado  Leonardo

Moreira, apresentamos substitutivo no intuito de aprimorar o projeto de lei.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.135/2011 na forma do

Substitutivo nº 2, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei n° 13.166, de 20 de janeiro de 1999, q ue dispõe sobre o pagamento

pelo Estado de honorários a advogado não Defensor Público, nomeado para defender

réu pobre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999, fica acrescida do seguinte art.1º

A :

“Art.  1º-A – O perito  judicial,  nomeado para  atuação nos feitos amparados pela

justiça gratuita, também fará jus ao pagamento de honorários pelo Estado.

§ 1º  – Os honorários serão fixados pelo Juiz,  observados os limites fixados em

regulamento da Corregedoria-Geral de Justiça.

§  2º  –  O  regulamento  de  que  trata  o  §  1º  poderá  prever  indenização  pelas

diligências e despesas necessárias ao trabalho pericial.

§ 3º – Entregue o laudo e prestados os esclarecimentos solicitados pelas partes e

pelo Ministério Público, o Juiz determinará a expedição de certidão dos honorários, a

fim de que seja realizado o pagamento pelo Estado, na forma do art. 10.

§ 4º – Não se aplica o disposto neste artigo quando a perícia for requerida pela

parte que não estiver amparada pela justiça gratuita.

§ 5º – Se a parte sucumbente não estiver amparada pela gratuidade de justiça, os

honorários  periciais  serão  dela  cobrados  quando  do  cálculo  das  custas  finais  e
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recolhidos ao Estado.”. 

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Délio  Malheiros,  Presidente  -  Fred  Costa,  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Ivair

Nogueira.



297
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Presidência dos Deputados Jayro Lessa, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro Silva e Duarte

Bechir

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

Questão de ordem - Correspondência: Mensagens nºs 238, 239, 240, 241, 242, 243,

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 e 255/2012 (encaminhando

expedientes relativos ao  Regime Especial de Tributação concedido aos segmentos

econômicos  de  fabricação de aparelhos  telefônicos  e  de  outros  equipamentos  de

comunicação, peças e acessórios, de artefatos de material plástico, de construção de

embarcações para esporte e lazer,  de fabricação de componentes eletrônicos,  de

comércio  varejista  de  artigos  do  vestuário  e  acessórios,  de  fabricação  de

transformadores,  indutores,  conversores,  sincronizadores  e  semelhantes,  peças  e

acessórios,  de comércio  varejista de artigos esportivos,  de fabricação de material

elétrico para instalação em circuito de consumo, de comércio varejista especializado

em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,  de produção de artefatos

estampados de metal, de fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados, de

fabricação  de  aparelhos  e  equipamentos  de  medida,  teste  e  controle,  cuja

necessidade  da  concessão  foi  objeto  de  análise  nos  PTAs  nºs  16.438694-47  e

16.431739-49, de transporte aéreo de passageiros, conforme PTAs nºs 16.344161-

76, 16.325509-08 e 16.286538-62, e encaminhando o Projeto de Lei nº 3.211/2012 e

o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012,  respectivamente),  do  Governador  do

Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projeto de Lei Complementar nº 29/2012 - Projetos de Lei nºs 3.212 a 3.227/2012 -

Projetos  de  Resolução  nºs  3.228  a  3.237/2012  -  Requerimentos  nºs  3.216  a

3.236/2012 - Recurso nº 1/2012 - Requerimentos das Comissões de Educação e de

Política Agropecuária - Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Política Agropecuária e de
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Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,  Bosco (3) e Alencar da

Silveira Jr. - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tadeu

Martins Leite, Célio Moreira e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Educação; aprovação -

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária; discurso do Deputado Rogério

Correia;  votação  do  requerimento;  aprovação  -  Requerimento  nº  1.129/2011;

requerimento  do  Deputado  Sebastião  Costa;  aprovação  do  requerimento  do

Deputado  Sebastião  Costa  -  Requerimentos  nºs  1.269,  1.291  e  1.313/2011;

aprovação - Requerimento nº 1.321/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs 1.330 e 1.342/2011; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições:  Requerimento  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;  questão  de ordem;

suspensão  e  reabertura  da  reunião;  votação  do  requerimento;  aprovação  -

Requerimentos  dos  Deputados  Adalclever  Lopes,  Duarte  Bechir  e  Lafayette  de

Andrada;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011;

requerimento  do  Deputado Ulysses  Gomes;  aprovação;  votação  do projeto,  salvo

emendas;  aprovação;  prejudicialidade  dos  Substitutivos  nºs  1  e  2;  votação  das

Emendas nºs 1 a 3 e 5 a 9; rejeição; votação da Emenda nº 4; rejeição; declarações

de voto; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Júlio - Arlen Santiago - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito

Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h13min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicitei  esta  questão  de  ordem,

inicialmente,  para  saudar  as  nossas  professoras  e  os  nossos  professores

aposentados que vieram hoje nos visitar  na Assembleia Legislativa por um motivo

muito justificado. Recebi no gabinete, agora, a Profa. Beatriz Siqueira, coordenadora

do Sind-UTE, que também está presente. Gostaria de saudá-la, pois ela foi  eleita

Presidenta da Central Única dos Trabalhadores - CUT - nesse final de semana, por

unanimidade. Parabéns à professora. Desejo que a CUT continue sendo essa central

de  luta  dos  trabalhadores,  tendo  agora,  pela  primeira  vez,  uma professora  como

Presidenta.  Deputado  Elismar  Prado,  as  nossas  aposentadas  e  os  nossos

aposentados estão aqui, hoje, em razão do subsídio, que alguns chamam de suicídio.

O problema é que os aposentados não tiveram o reposicionamento do  tempo de

serviço de acordo com o tempo de serviço real que prestaram no Estado. Em alguns

casos, o professor trabalhou 25 anos, mas teve apenas seis anos considerados para

o reposicionamento. Então ele passa a ter um salário muito inferior ao que teria se

fosse  feito  o  reposicionamento,  ou  seja,  o  tempo  do  serviço  dos  professores

aposentados não está sendo considerado corretamente para a sua aposentadoria, e

eles  ficam,  portanto,  com  um  salário  extremamente  defasado.  Presidente,  aquele

problema, sobre o qual já tínhamos alertado há mais tempo, continua existindo. O

atual modelo de pagamento não faz jus aos professores pelo tempo que trabalham no

Magistério. O professor novo acaba tendo um salário proporcionalmente melhor do
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que aquele que acumula tempo de serviço. Isso é algo para o que já chamávamos a

atenção do governo há mais tempo. O sindicato tem-se mexido, procurado negociar

junto à Secretaria de Educação, exigindo uma força-tarefa, porque o governo diz que

isso é um problema do Sisap. Mas já era para ter sido solucionado. Então, é preciso

haver  uma  força-tarefa  para  que  a  Secretaria  de  Educação  seja  mais  ágil  em

solucionar esse problema real como o sindicato está querendo. Para isso, é preciso

melhorar  o quadro  de  servidores da Secretaria  de Educação,  que é  pequeno;  os

servidores trabalham muito e ganham pouco. Não resolvem o problema de maneira

eficaz  em  virtude  dessa  escassez  de  pessoal.  Restam-me  aproximadamente  2

minutos, mas ainda tenho tempo de dizer que o governo tem de resolver o problema

do TAG. Enquanto o governo descumprir  a Constituição e não aplicar os 25% na

educação, vai faltar recurso até para pagar melhor salário ao aposentado e ficar com

essa desculpa do Sisap. A Dra. Josely, do Ministério Público, deu uma boa notícia.

Liguei  para  ela  na  sexta-feira  para  saber  como  está  a  ação  civil  pública  que  o

Ministério Público está preparando, e ela deverá entrar nesta semana, no mais tardar

na semana que vem, com essa ação para tentar revogar o TAG e a educação ter os

seus 25%. Saúdo as professoras e  os  professores aposentados.  Estão presentes

representantes  de  várias  cidades:  Monte  Carmelo,  Campestre,  Poços  de  Caldas,

Diamantina,  Unaí,  Inhapim,  Teófilo  Otôni,  Uberlândia,  Uberaba,  Sacramento,

Nanuque,  Capinópolis,  Pirapora,  Ituiutaba,  Ipanema,  Almenara,  São  João  del-Rei,

Sete Lagoas, Lagoa da Prata, Buritizeiro, Governador Valadares, Serra dos Aimorés,

Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Ipaba, Muriaé, João Monlevade,

Araçuaí,  Manhuaçu,  Itabira,  Montes  Claros,  Jaíba,  Bom  Despacho,  Coronel

Fabriciano,  Ipatinga,  Divinópolis,  Leopoldina,  Betim  e  Contagem.  Isso  é  para  os

Deputados saberem da amplitude da representatividade, e as professoras vieram à

nossa Assembleia Legislativa pedir o apoio irrestrito dos Deputados à sua luta, que é

mais do que justa. Obrigado.

Correspondência

- O Deputado Célio Moreira, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 238/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de aparelhos telefônicos e

de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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:
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“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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
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matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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,
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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;

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  medicamentos  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 equivalentes a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;



305
____________________________________________________________________________

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

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
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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

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  concerrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição
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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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)
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Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 239/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de artefatos de material

plásticos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).
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Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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 competividade 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

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.
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Neste sentido, 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 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  de  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
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debitado;

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  medicamentos  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 equivalentes 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
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3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

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.
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Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

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  concerrencial  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
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mercadoria for isenta do imposto.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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.
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Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 240/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de construção de embarcações para

esporte e lazer.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização 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 respectivos 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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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
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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;

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;

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  medicamentos  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
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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 equivalentes 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

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;
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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

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
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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  concerrencial  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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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
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publicação da Lei.

“Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 241/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a



324
____________________________________________________________________________

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  componentes

eletrônicos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas
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investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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.
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Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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,
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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;

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  medicamentos  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 equivalentes 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.
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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

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
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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

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  concerrencial  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
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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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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;
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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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 242/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  comércio  varejista  de  artigos  do

vestuário e acessórios.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.
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O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização 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.
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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 respectivos 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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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.
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“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;

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;

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  medicamentos  genérico,  nas  saídas
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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 equivalentes 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

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:
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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

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 -
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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  concerrencial  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.”

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
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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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 243/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  transformadores,

indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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
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Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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 -
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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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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



342
____________________________________________________________________________

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;

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  medicamentos  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 equivalentes a, no
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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

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
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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

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
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subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concerrencial  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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a
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operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 244/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  comércio  varejista  de  artigos

esportivos.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas
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econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:
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17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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 competividade 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
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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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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;
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IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

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  medicamentos  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 equivalentes 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.
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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

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
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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

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  concerrencial  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
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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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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
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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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 245/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de material elétrico para

instalação em circuito de consumo.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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
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Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização 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;
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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 respectivos 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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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
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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;

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;

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  medicamentos  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),
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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 equivalentes 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

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;
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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

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
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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  concerrencial  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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.
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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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 246/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação e ratificação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26
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de dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de comércio varejista especializado em

eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou
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benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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
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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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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
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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;

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  medicamentos  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 equivalentes 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);
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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

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
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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

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  concerrencial  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
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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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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
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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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 247/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação e ratificação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico de produção de artefatos estampados

de metal.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização 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:
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“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 respectivos 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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, tratamento tributário diferenciado para
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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  de  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;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a



373
____________________________________________________________________________

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  medicamentos  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 equivalentes 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

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da
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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

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual
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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  concerrencial  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.”

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o
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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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”
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-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 248/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  fios,  cabos  e

condutores elétricos isolados.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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,
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isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.
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Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  administração  pública,  suas
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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;

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  medicamentos  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
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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 equivalentes 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

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
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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

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.
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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  concerrencial  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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS



384
____________________________________________________________________________

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 249/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação e ratificação

dessa egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  aparelhos  e
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equipamentos de medida, teste e controle, cuja necessidade da concessão foi objeto

de análise no PTA nº 16.438694-47.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os
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conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivos 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 competividade entre as
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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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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  de  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
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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;

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  medicamentos  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 equivalentes 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
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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

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
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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

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  concerrencial  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
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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.”

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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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.”
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Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 250/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, 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, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  aparelhos  e

equipamentos de medida, teste e controle, cuja necessidade da concessão foi objeto

de análise no PTA nº 16.431739-49.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no Art. 225-A da Lei nº 6.763, de

1975, com a redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 2011.
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O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

extoriorização 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.
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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 respectivos 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 competividade 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

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

artigos 32-A a 32-H, da Lei nº 6.763, de 1975, 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.
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“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;

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;

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  medicamentos  genérico,  nas  saídas
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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 equivalentes 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

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:
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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

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 -
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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  concerrencial  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.”

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
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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,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme cada segmento econômico.

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.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  convalidar  créditos  de  ICMS

apropriados por contribuinte signatário de protocolo firmado com o Estado relativos às

entradas  de partes,  peças e acessórios  empregados na fabricação de locomotiva

ocorridas até a regulamentação do art.  32-H da Lei nº 6.763,  de 1975,  quando a

operação de saída da mercadoria for isenta do imposto.

(…)

Art.  8º -  Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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  art.  225-A,  da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  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  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 251/2012*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §3º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10

de janeiro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de

2011,  Exposição  de  Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  a  respeito  da

concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de transporte aéreo de passageiros, conforme PTA

16.344161-76.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, conforme previsto no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 3º, art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 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
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concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC. 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.
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Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios se 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:

Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

“Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

(…)

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

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;
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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.

(…)

§ 3º - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei nº 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.

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.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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 n 13.449, de 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
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os Regimes Especiais concedidos de 29 de dezembro de 2011 até a presente data.

À Subsecretaria da Receita Federal.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 252/2012*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §3º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10

de janeiro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de

2011,  Exposição  de  Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  a  respeito  da

concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de transporte aéreo de passageiros, conforme PTA

16.325509-08.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, conforme previsto no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 3º, art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 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:
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“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC. 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

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,
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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 se 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:

Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

“Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

(…)

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;
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(…)

§  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

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.

(…)

§ 3º - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei nº 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.

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.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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
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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 n 13.449, de 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 Federal.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 253/2012*

Belo Horizonte, 28 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do §3º do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10

de janeiro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de

2011,  Exposição  de  Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  a  respeito  da

concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de transporte aéreo de passageiros, conforme PTA

16.286538-62.

A medida fiscal adotada tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da

economia estadual, conforme previsto no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 3º, art. 4º da Lei nº 13.449, de
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2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 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 benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS – destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC. 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e



410
____________________________________________________________________________

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 se 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:

Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)
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“Lei nº 13.449/2000 (alterado pela Lei nº 19.979/2011)

(…)

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

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.

(…)

§ 3º - O regime especial a que se refere o § 2º será encaminhado à Assembleia

Legislativa para ratificação, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art.

225 da Lei nº 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,
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analisada a requerimento do contribuinte.

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.  8º - Ficam convalidadas as medidas de incentivo 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 n 13.449, de 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 Federal.

Antônio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Júnior,  Superintendente  de

Tributação.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 254/2012*

Belo Horizonte, 31 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera a redação do “caput” do art. 1º da Lei

nº 20.022, de 5 de janeiro de 2012, norma essa que autorizou a doação de imóvel do

patrimônio do Estado em benefício do Município de São João del-Rei.

O projeto encaminhado tem como objetivo a retificação da descrição e dos dados

registrais do imóvel, cuja autorização para doação foi objeto da citada lei, de modo a
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possibilitar  a  conclusão da  doação  e  a  implementação  da finalidade pública  pelo

Município.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.211/2012

Altera a Lei nº 20.022, de 5 de janeiro de 2012.

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 20.022, de 5 de janeiro de 2012, passa a

vigorar com a redação que se segue:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar  ao Município de São João del-

Rei imóvel com área de 988,00m² e edificação com área total de 871,87m², situado

naquele Município, registrado sob o n° 30.195, à fi cha 1 do Livro 2, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.”.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 255/2012*

Belo Horizonte, 4 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia, projeto de lei complementar que altera o art. 28 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.

A proposta visa estabelecer o aumento da alíquota de contribuição patronal relativa

aos servidores efetivos da administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes

do Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, bem como aos

servidores  efetivados  nos  termos  dos  arts.  105  e  106  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, aos membros da magistratura
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e do Ministério  Público, aos conselheiros  do Tribunal  de Contas e aos servidores

titulares  de  cargos  efetivos  em  disponibilidade,  cujo  ingresso  no  serviço  público

estadual tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

Os servidores acima referenciados se encontram vinculados ao Fundo Financeiro

de Previdência – FUNFIP, que participa do regime de repartição simples para fins de

pagamento  de  benefícios  previdenciários,  cabendo  ao  Estado  a  complementação

mensal do montante necessário a satisfazer integralmente os valores devidos.

Importante  ressaltar  que  a  proposta  não  enseja  aumento  de  despesas  para  o

Estado, sendo que objetiva tão somente possibilitar uma melhor representação das

parcelas patronais em relação aos valores despendidos a esse título, observados os

limites impostos pela Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe

sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios, e que prevê como limite máximo para a alíquota patronal o dobro

daquela aplicada aos servidores.

Na  oportunidade,  cabe  informar  que  inexistem  alterações  em  alíquotas  de

contribuição de servidores ou sobre quaisquer benefícios a eles já assegurados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei complementar.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Altera o art. 28 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.

Art. 1º - O art. 28 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, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 28 - A alíquota de contribuição mensal dos servidores ativos, inativos e dos

pensionistas  é  de  11%  (onze  por  cento),  incidentes  sobre  a  remuneração  de
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contribuição, sobre os proventos e sobre o valor das pensões.

§ 1º - A alíquota de contribuição patronal será:

I - equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput”, para os

segurados de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º que tenham ingressado no

serviço público estadual até 31 de dezembro de 2001;

II - para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º, que tenham

ingressado no serviço público estadual após 31 de dezembro de 2001, observado o

disposto no art. 37:

a) equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput”, até 31 de

dezembro de 2012;

b) de 19% (dezenove por cento), a partir de 1º de janeiro de 2013;

III -  equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput”, para o

segurado de que trata o inciso V do art. 3º.

§  2º  -  As  alíquotas  das  contribuições  previstas  neste  artigo  serão  objeto  de

reavaliação atuarial anual.

§ 3º - A alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e dos pensionistas

incidirá  sobre  o  valor  dos  proventos  e  das  pensões  que supere  o  limite  máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República.”

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

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Alexandre Postal, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio

Grande do Sul, convidando para o seminário “Prêmio de Responsabilidade Social”,

promovido  por  essa Casa  Legislativa  em parceria  com o  Programa Interlegis,  do

Senado Federal.

Da  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do  Sind-UTE-MG,
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encaminhando material  informativo  sobre a realidade educacional  do  Estado.  (-  À

Comissão de Educação.)

Do Sr. Benjamin Zymler, Presidente do TCU, encaminhando cópia do acórdão que

trata do relatório de acompanhamento realizado pela Caixa Econômica Federal. (- À

Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.099/2012.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.099/2012.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2012

Dispõe sobre o direito a licença de servidores públicos que tiverem companheiras

ou  esposas  mortas  ou  incapacitadas  permanentemente  no  parto  ou  após  sua

realização.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os servidores públicos do Estado que, durante ou após o nascimento de

seus filhos, perderem suas esposas ou companheiras, por morte ou incapacidade

física ou mental permanente, poderão requisitar o direito a licença igual à licença-

maternidade disposto em lei.

Art. 2º - O direito a que se refere esta lei poderá ser exercido se o óbito ou situação

de incapacidade permanente ocorrer no tempo previsto de licença- maternidade da

esposa ou companheira, devendo ser concedido ao pai o tempo restante.

Art. 3º - Se o óbito ou situação de incapacidade permanente ocorrer no parto, a

concessão será por tempo integral.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

João Leite

Justificação:  Diversas  decisões  judiciais  recentes têm garantido  a  pais  viúvos  o
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direito de receber do Instituto Nacional de Seguro Social os benefícios referentes à

licença-maternidade.

Com o falecimento ou incapacidade física ou mental  das mães para cuidar  dos

recém-nascidos, muitos pais têm que abandonar o trabalho para cuidar da criança.

Há que se destacar que o benefício é um direito da criança e não apenas da mãe.

Diante da necessidade de normatizar a licença para o servidor público estadual que

passar por tal situação, peço o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.212/2012

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento

- Faped -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio à Pesquisa e ao

Desenvolvimento – Faped -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Duilio de Castro

Justificação: A Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento - Faped -,

situada  em  Sete  Lagoas,  tem  como  objetivos  contribuir  para  o  desenvolvimento

técnico, científico, econômico e social e o aprimoramento da qualidade de vida da

sociedade;  colaborar  para  as  ações  de  pesquisa  que  visem  o  desenvolvimento

sustentado do setor agropecuário e das atividades a ele relacionadas; colaborar para

a produção de alimentos, fibras, matéria-prima e energia, conservação dos recursos

naturais e do ambiente e programas de qualidade total; bem como fornecer suporte

técnico-científico  e  administrativo  a  instituições  públicas  e  privadas,  nacionais,

estrangeiras  ou  internacionais,  promovendo  e  realizando  estudos,  assessoria,

consultoria, gerenciamento e execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento.

Para  isso,  a  entidade  promove  atividades  educacionais  para  a  formação  e

aperfeiçoamento de recursos humanos, através de cursos, seminários, estágios ou
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outras formas; promove a difusão e o intercâmbio de informações, conhecimentos e

tecnologias e a cooperação técnica com organismos especializados do País  e do

exterior; participa da captação e gestão de recursos destinados ao financiamento de

programas ou projetos de pesquisa e desenvolvimento; promove a criação de centros

de estudos e/ou desenvolvimento, individual ou em parceria com outras instituições

públicas ou privadas; promove e incentiva, por quaisquer formas, o desenvolvimento

das ciências, da saúde, dos esportes,  das artes  e da cultura.  A Faped valoriza a

sustentabilidade ambiental, contribuindo para a recuperação e a preservação do solo,

dos recursos hídricos e da biodiversidade, e concede bolsas de ensino, pesquisa e de

extensão  e  de  estímulo  à  inovação  de  acordo  com  os  parâmetros  fixados  na

legislação.

Para validar a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.213/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Unaí o imóvel

com  área  de  2000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  nesse  Município  e

registrado sob o número 10.507, às folhas 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.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Delvito Alves
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Justificação: Esta iniciativa visa autorizar o Governador do Estado de Minas Gerais

a doar ao Município de Unaí o imóvel com área de 2000m² situado nesse Município e

registrado sob o número 10.507, às folhas 148/9 do Livro 3-I, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Unaí.

O referido imóvel destina-se ao funcionamento da sede do Centro Polivalente de

Atividades  Sociais,  Culturais  e  Ambientais  -  Cepasa.  O  Cepasa  desenvolve  no

Município  de  Unaí  um  excelente  trabalho  social,  destacando-se  o  atendimento  a

crianças,  adolescentes  e  adultos  das  comunidades  carentes,  através  de  cursos

profissionalizantes, além de apoio à recuperação de dependentes químicos.

O  imóvel  é  de  propriedade  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  –  Igam.

Ressalte-se que o referido Instituto concorda com a doação do imóvel ao Cepasa,

conforme se verifica através da análise da ata da reunião ordinária do Conselho de

Administração do Igam realizada em 9/9/2009.

A doação do imóvel - que hoje não tem nenhuma utilidade para o Estado de Minas

Gerais - constitui medida de relevante interesse público, posto que será usado pelo

Cepasa  para  cumprir  as  suas  finalidades  estatutárias  e,  assim,  promover  o

desenvolvimento social no Município de Unaí.

Vale destacar também que pelas atividades desenvolvidas o Cepasa foi declarado

de utilidade pública pela Lei nº 17.288, de 2007.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma relevância para o

Município  de  Unaí,  pedimos  apoio  aos  nobres  pares desta  Casa Legislativa  para

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.214/2012

Dispõe  sobre  a  implantação  no  Estado  de  pontos  de  entrega  voluntária  de

medicamentos vencidos ou não e institui  a  política de informação sobre os riscos

ambientais  causados  pelo  descarte  incorreto  desses  produtos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais, através dos órgãos competentes, implantará
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pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos ou não e instituirá a política

de informação sobre os riscos ambientais causados pelo descarte incorreto desses

produtos, considerados resíduos domiciliares tóxicos.

Art. 2º - A divulgação dos locais para recebimento dos medicamentos vencidos ou

não e a veiculação das informações sobre os riscos causados pelo descarte incorreto

desses  produtos  serão  efetivadas  através  de  campanhas  publicitárias  de

esclarecimento e conscientização.

Art.  3º  -  O  Estado,  por  meio  do  órgão  competente,  ficará  responsável  pelo

recolhimento e destinação final dos medicamentos vencidos ou não, coletados em

cada ponto implantado para esse fim.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei apontando os órgãos e entidades

que  serão  responsáveis  pela  sua  fiel  execução,  indicando,  inclusive,  os  locais  e

prazos de implantação de cada ponto para recebimento dos medicamentos.

Art. 5º - A secretaria designada para a coleta dos medicamentos a que se refere

esta lei poderá fazer parceria com entidades filantrópicas que já fazem prestação de

serviço junto a comunidades para absorver os medicamentos que estão dentro prazo

de validade.

Art.  6º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

parcerias firmadas entre a secretaria de Estado designada pelo Poder Executivo para

a coleta a que se refere esta lei e laboratórios de medicamentos que tenham contrato

com o Estado.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: Esta propositura tem por finalidade dar ao cidadão a oportunidade de

contribuir  com  a  preservação  do  meio  ambiente.  Não  só  serão  oferecidos  locais

próprios para descarte de medicamentos vencidos ou usados como também lhe será

oportunizada  a  tomada  de  consciência  sobre  a  importância  desse  gesto  para  a

proteção do meio ambiente.

É  comum,  após  o  uso  de  medicamentos  ou  seu  vencimento,  as  pessoas  não

saberem  o  que  fazer  com  as  cartelas,  frascos  ou  caixas.  A falta  de  um  lugar
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específico onde destinar as sobras desses medicamentos faz com que sejam jogados

no lixo.

Ocorre  que,  ao  fazê-lo,  as  pessoas  não  imaginam  os  danos  que  podem  ser

causados às pessoas que trabalham nos lixões, às crianças carentes que geralmente

vão aos lixões e que podem ingerir tais medicamentos e ao próprio meio ambiente.

Segundo estudos, ao despejar sobras de remédios em ralos ou ao descartá-las

junto com o lixo comum, o indivíduo faz com que as substâncias químicas caiam em

rios,  ou  qualquer  outro  meio  de  distribuição  de  águas,  fazendo  com  que  sejam

encontrados fármacos nas  águas consumidas não só por  animais,  como também

pelos seres humanos. Além disso, tais componentes químicos contaminam o solo e o

ar (se forem substâncias voláteis) fazendo com que prejudiquem qualquer meio de

vida ali existente.

Pelo exposto, e em consideração à quantidade de benefícios que uma lei dessa

magnitude trará ao nosso ambiente, conto com os pares desta Casa Legislativa para

sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.237/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.215/2012

Dispõe sobre a exibição de filme publicitário de advertência contra a pedofilia e a

prática de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes antes das sessões

nos cinemas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna obrigatória a exibição de filmes publicitários de advertência contra a

pedofilia e a prática de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes antes

das sessões dos cinemas de todo o Estado.

Art.  2º  -  Os  filmes  publicitários  deverão  mencionar  o  serviço  executado  pela

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  –  Disque  100  –,

disponibilizado  para  recebimento  de  denúncias  de  transgressões  aos  direitos  da

criança e do adolescente.

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
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de multa no valor a ser arbitrado com base em legislação competente e, em caso de

reincidência, à suspensão do alvará de funcionamento até o seu cumprimento.

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

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: Atualmente diversas campanhas têm sido desenvolvidas por entidades

e grupos de nossa sociedade com a finalidade de combater a pedofilia, bem como a

prática de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Entretanto, não

podemos  nos  restringir  a  campanhas  temporárias,  já  que é  grande  o  número  de

ocorrências em todo o nosso país.

Os números, porém, não nos informam sobre o aumento da prática desse crime na

classe  média  e  nem  que  parentes  que  anteriormente  se  omitiam  passaram  a

denunciar, mas que o aliciamento sexual ficou mais visível por iniciativa de pessoas

não diretamente envolvidas com as vítimas.

Como se  verifica,  apesar  das  diversas  campanhas  contra  a  pedofilia,  abuso  e

exploração sexual  do  menor,  os  dados são preocupantes.  Sendo assim,  iniciativa

como esta é de extrema importância para nossa sociedade, pois inibe a prática do

crime, alerta toda a população de nosso Estado quanto ao Disque 100 e contribui

para com a preservação da integridade física e moral da criança e do adolescente.

Ressalto que muitas vítimas sentem-se fragilizadas e coagidas ao denunciar seus

agressores por falta da existência de quem lute por elas. No entanto, a ânsia em

proteger nossas crianças e adolescentes tem me impulsionado a ir além de minhas

forças, ao levar aos cinemas de todo o Estado informações sobre o Disque 100. Esse

é um dos passos que darei em defesa do menor, juntamente com os nobres pares

aos quais peço o acatamento e a aprovação desta propositura.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Luiz

Henrique. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.196/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.216/2012

Cria o acompanhamento para Oficiais de Justiça no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Os Oficiais de Justiça no exercício de suas funções no Estado de Minas

Gerais deverão ter acompanhamento de policial militar.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Gilberto Abramo

Justificação:  A morte de  um Oficial  de  Justiça na  cidade de Contagem, Região

Metropolitana de Belo Horizonte, trouxe à baila a realidade vivida por centenas de

servidores  da  justiça;  a  violência.  Os  servidores  ficam  expostos  a  todo  tipo  de

agressão e não têm como se defender, porque estão sempre sozinhos.

O objetivo do projeto é dar  proteção aos Oficiais  de Justiça,  uma vez que irão

trabalhar acompanhados de policial militar. Assim, contamos com o apoio dos nobres

colegas para a aprovação do projeto apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.217/2012

Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab

-, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Amigos

da Bola - Secab -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação: A Sociedade Esportiva Cultural Amigos da Bola - Secab - é sociedade

civil sem fins lucrativos, que oferece assistência educacional e de saúde às crianças,

adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, com vistas a propiciar-

lhes significativa melhoria em sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a Secab realiza diversas ações

em favor dos seus assistidos, voltadas ao desenvolvimento da cultura, do esporte e

do lazer, à integração ao mercado de trabalho e à preservação do meio ambiente,
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bem  como  à  promoção  dos  direitos  humanos,  prestando,  assim,  serviços  de

reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/8/2008, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por estas razões, 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 3.218/2012

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.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário da Ventania - Codeve -, com sede no Município de Ervália.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Doutor Wilson Batista

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ventania – Codeve –

com sede no Município de Ervália, fundado em 4/12/2002, é uma sociedade civil, sem

fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  identificar  e  analisar  os  problemas  da

comunidade  nas  diversas  áreas  e  buscar  meios  de  solucioná-los,  trabalhar  pelo

desenvolvimento  da  agricultura,  melhorando  o  nível  de  vida  e  de  bem-estar  das

famílias da comunidade da Ventania, além de estimular e auxiliar as iniciativas que

tragam benefícios à comunidade. A entidade também atua para ser um elo entre as

comunidades rural e urbana e ainda desenvolve atividades para firmar convênios e

elaborar projetos com órgãos e entidades possuidoras de recursos específicos para a

manutenção das estruturas existentes na comunidade.

Pelo exposto, o trabalho do Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Ventania

é  extremamente  meritório  e  a  entidade,  portanto,  é  merecedora  de  se  tornar  de
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utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua  elevada

missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.219/2012

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O “caput” do § 1º do art. 47 da Lei nº 14.309, de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 47 – (...)

§ 1º – As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” deste artigo ficam

obrigadas à reposição de estoque de madeira de florestas nativas, podendo optar,

nos termos do § 2º deste artigo, pelos seguintes mecanismos:”.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Fabiano Tolentino

Justificação: O instituto da reposição florestal foi estabelecido pelo Código Florestal

Brasileiro, Lei nº 4.777, de 1965, com o intuito de obrigar o consumidor de produtos

florestais a contribuir para a reposição dos estoques de madeira oriunda de florestas

naturais suprimidas por força das autorizações de uso alternativo do solo, em suma,

em  decorrência  de  desmatamento  para  qualquer  fim.  A  medida  se  soma  à

obrigatoriedade  imposta  a  quem  obtém  autorização  para  supressão  de  florestas

nativas de dar uso econômico à madeira resultante do desmatamento.

A cada  Estado  federado  coube  dar  a  interpretação  que  lhe  convinha  para  a

aplicação da reposição florestal, que, em Minas Gerais, é regulada pela Lei Florestal

mineira.  Em  nosso  Estado,  a  reposição  florestal  pode  ser  feita  nas  seguintes

modalidades: pelo recolhimento de valor estipulado pelo poder público a uma conta
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especial de valores a aplicar, destinada ao financiamento de projetos de plantio de

florestas de produção e restauração de florestas nativas; pelo plantio de florestas de

produção para formação de estoques em áreas próprias, de terceiros ou por meio de

associações  de  reflorestamento;  e,  ainda,  pela  participação  em  projetos  de

importância socioambiental.

De forma distinta dos demais Estados, Minas criou um dispositivo legal que vincula

o consumo de madeira das florestas plantadas a título de reposição florestal a uma

nova reposição, de forma que, ao explorá-las, o consumidor fica obrigado a pagar

mais uma vez pelo consumo da mesma madeira originalmente extraída legalmente de

uma floresta nativa.

O projeto de lei que ora apresentamos retira do consumidor de produtos florestais

provenientes de florestas plantadas com recursos da reposição florestal a obrigação

de  contribuir  novamente  para  a  reposição  de  estoque,  mantendo,  conforme

estabelecido na lei  federal, a reposição quando o consumo de madeira provier de

florestas nativas.

Vale lembrar que a fiscalização e o controle da reposição pelo consumo de florestas

plantadas  vinculadas  a  outra  reposição  são  complexos  e  pouco  eficientes.  Além

disso, o custo para a manutenção dessa estrutura administrativa é mais alto que a

arrecadação obtida.

Com essa alteração, pretendemos equiparar a aplicação do instituto da reposição

florestal  em  Minas  Gerais  à  dos  demais  Estados  que  já  regulamentaram  seus

mecanismos de reposição. Essa modificação legal, no entanto, não prejudica o rol de

alternativas  para  o  cumprimento  da  reposição,  que,  em  nosso  Estado,  é  bem

regulamentada e permite a aplicação bem direcionada desses recursos em diversas

modalidades. Entendemos que essa medida impulsionará a silvicultura no Estado e

auxiliará  na  sustentabilidade  do  fornecimento  de  madeira  de  florestas  plantadas,

diminuindo a pressão sobre as florestas nativas, além de reduzir os custos do Estado

e a burocracia para os empreendedores de base florestal.

Certos de que estamos contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado,

contamos com o apoio dos nobres Deputados a este projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
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parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.220/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Master do Vale do Aço - Amavaço -,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Master do Vale do Aço

- Amavaço -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  A Associação de Master do Vale do Aço é uma pessoa jurídica de

direito privado, constituída na forma de sociedade civil  de fins não lucrativos, com

autonomia administrativa e financeira, regendo-se por seu estatuto e pela legislação

que  lhe  for  aplicável.  A Associação  tem  por  finalidades  defender  os  direitos  dos

associados; promover e divulgar por todos os meios ao seu alcance a entidade e o

desporto em geral; pugnar pela atualização e união dos atletas e dirigentes por meio

de encontros e cursos; e manter estreito e objetivo intercâmbio com as associações

congêneres e com as ligas de futebol da sua área de atuação e fora dela, bem como

órgãos especializados oficiais e extraoficiais.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 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. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Terapêutico Adonai, com sede

no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Vanderlei Miranda

Justificação:  O  Centro  Terapêutico  Adonai,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte,  é  uma  entidade  não  governamental  sem  fins  lucrativos,  criada  em

26/5/2006, com a finalidade de promover a prevenção, o tratamento e a reinserção

social do dependente químico e a assistência psicossocial a seus familiares.

Pretende-se, com este projeto, assegurar ao instituto melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades. Uma vez que a entidade atende aos requisitos

da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares

para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.222/2012

Cria o Programa Estadual de Avaliação Compulsória de Motoristas de Transporte

de Cargas ou Passageiros no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Avaliação Compulsória de Motoristas

de Transporte de Cargas ou Passageiros.

Art. 2º - O programa visa diagnosticar e tratar os problemas decorrentes do sono ou

do repouso noturno e compreende a realização do exame de polissonografia.

Art. 3º - O exame de polissonografia será realizado pelos motoristas de transporte

de cargas ou passageiros que exerçam suas atividades no âmbito do Estado, em

periodicidade anual, em datas e horários pré-agendados, na rede pública estadual de

saúde ou em clínicas conveniadas, sem ônus financeiro ao condutor.

Art. 4º - Ficam as concessionárias de rodovias autorizadas a promover campanhas

de esclarecimento sobre a importância do exame, a fim de se evitar acidentes.

Art.  5º  -  A  Polícia  Rodoviária  Estadual  fica  responsável  pela  fiscalização  dos

motoristas para o cumprimento deste programa.

Art.  6º - As despesas decorrentes da realização do exame serão absorvidas por
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orçamento próprio da rede estadual de saúde.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Esta  iniciativa  visa  implantar  no  Estado  o  Programa  Estadual  de

Avaliação Compulsória de Motoristas de Cargas ou Passageiros com o objetivo de

diagnosticar e tratar problemas decorrentes da sonolência.

Estudos  recentes  demonstram  que  os  motoristas  de  transporte  de  cargas  ou

passageiros apresentam sonolência excessiva durante o horário de trabalho, ou seja,

eles têm sono quando deveriam estar despertos para dirigir. A sonolência está ligada

à diminuição da atenção e ao aumento do risco de acidentes.

Estudos realizados pelo SOS Estradas revelam que motoristas com problemas do

sono são mais suscetíveis a acidentes quando estão dirigindo, justamente porque não

tiveram  uma  boa  noite  de  sono.  Sabe-se  que  o  descanso  e  o  relaxamento  são

fundamentais  para  a  recuperação  das  energias  e  dos  reflexos  das  pessoas,

especialmente daquelas que têm por ofício a condução de cargas e de passageiros.

Constatou-se  pela  pesquisa  que  metade  dos  17  mil  acidentes  de  trânsito

registrados no último ano nas rodovias não apresentava sinais de freadas no solo, o

que é um indicador de que o motorista envolvido pode ter dormido ao volante.

A polissonografia é o método mais objetivo para a avaliação do sono e de suas

variáveis fisiológicas. O exame é um registro complexo da atividade elétrica cerebral,

da respiração e de sinais indicativos de relaxamento muscular, movimentos oculares,

oxigenação sanguínea,  batimentos cardíacos e outros.  Por meio desses registros,

pode-se quantificar e qualificar o sono da pessoa.

As vantagens oferecidas pela polissonografia são enormes. Ela permite identificar

diversas alterações intrínsecas do sono, como é o caso dos distúrbios respiratórios.

Um dos maiores problemas detectados na polissonografia é a síndrome da apneia

obstrutiva do sono. É uma anormalidade que compromete a qualidade do repouso

noturno e causa sonolência no dia seguinte. A apneia é uma parada respiratória que

ocorre durante o sono e pode até levar à morte.

Diagnosticados,  os  problemas  do  sono  podem  ser  tratados,  permitindo  que  os
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profissionais do volante possam exercer suas funções com segurança.

Este projeto está baseado em estudo científico e tem o intuito de contribuir para a

diminuição dos acidentes de trânsito causados pelo sono excessivo dos motoristas

profissionais,  não só poupando os gastos  públicos com prejuízos materiais,  como

também, principalmente, salvando inúmeras vidas.

- 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 3.223/2012

Obriga as empresas de planos de saúde a autorizar todos os exames que exijam

análise prévia em um prazo máximo de 24 horas, quando o paciente for idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas de planos de saúde obrigadas a autorizar todos os

exames que necessitem de análise prévia em um prazo máximo de 24 horas, contado

a partir do momento em que a empresa receber a solicitação, quando o paciente for

pessoa idosa.

Parágrafo único - É considerada idosa a pessoa acima de 60 anos.

Art.  2º  -  As  empresas  que  descumprirem  esta  lei  ficarão  sujeitas  às  seguintes

penalidades:

I - advertência, quando da primeira autuação;

II - multa, quando da segunda autuação.

Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada no valor de

5.000  Ufemgs  (cinco  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por  dia

ultrapassado.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta lei em todos os aspectos

necessários para a sua efetiva aplicação.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação:  Os planos de saúde estão entre os  recordistas de reclamações no

Procon.  Os  vários  inconvenientes  causados  aos  consumidores  –  nem  sempre

atendidos de forma condizente com o custo das mensalidades que desembolsam –
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levam  os  poderes  constituídos  a  criar  mecanismos  que  garantam  a  defesa  dos

interesses da população.

A limitação  ao  tempo  de  internação,  a  restrição  à  cobertura  de  determinadas

doenças com o argumento da preexistência, o aumento abusivo de mensalidades e a

demora  na  autorização  de  determinados  exames,  muitas  vezes  em  caráter  de

urgência, são alguns dos problemas enfrentados pelos consumidores. A necessidade

de realização de determinados exames de maior complexidade tem esbarrado na

demora da autorização por parte das empresas.

Essa espera pode gerar uma série de riscos. Em várias situações, os usuários dos

planos têm que recorrer  a  demandas judiciais  para garantir  seus direitos  e evitar

maiores danos à saúde.

Nesse contexto geral, os idosos têm sido as maiores vítimas de atitudes abusivas

por  partes  das  empresas,  especialmente  no  tocante  ao  aumento  excessivo  de

mensalidades.

Com  o  objetivo  de  protegê-los  é  que  se  apresenta  esta  proposição,  a  fim  de

delimitar  um  prazo  para  a  autorização  dos  exames  de  maior  complexidade  –

analisados previamente pelas empresas de planos de saúde.

Consideramos que 24 horas atende às necessidades de ambos os lados, tanto do

usuário como das empresas, sem desgaste para as partes .

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.224/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e socioambiental Viverte, com

sede no Município de Viçosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e socioambiental

Viverte, com sede no Município de Viçosa.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação Cultural e socioambiental Viverte é uma sociedade civil
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sem fins lucrativos. Tem por finalidades:

a) executar política de apoio sociocultural;

b) promover, divulgar, difundir e ajudar no desenvolvimento da cultura, da arte, bem

como produzir eventos e produtos culturais;

c)  promover a integração da comunidade, a cidadania e o combate à fome e à

pobreza,  bem como promover  ações em defesa da família,  da maternidade e  do

idoso;

d)  promover  continuamente  o  debate  objetivando  o  avanço  dos  projetos

comunitários;

e)  auxiliar  efetivamente  na  legalização  e  manutenção  de  todo  o  patrimônio  da

entidade;

f) ministrar cursos de capacitação;

g) proporcionar formação educacional e qualificação de mão de obra.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.225/2012

Dispõe sobre a guarda e armazenamento de armas e munições no  interior  dos

fóruns e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  guarda  e  o  armazenamento  de  armas  e  munições,

referentes  a  processos  judiciais,  no interior  dos prédios  dos  fóruns no Estado de

Minas Gerais.

Parágrafo único - A medida se aplica aos processos judiciais em trâmite e aos já

extintos.

Art. 2º - A guarda e armazenamento das armas e munições mencionados nesta lei
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será,  preferencialmente,  do  Batalhão  de  Polícia  Militar  próximo à  sede da região

administrativa à qual pertença o fórum.

Parágrafo  único  -  O  local  de  guarda  das  armas  e  munições,  sempre  sob

responsabilidade da Polícia Militar, poderá ser distinto do definido no “caput”, a critério

do Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 3º - Arquivado o processo judicial ao qual o armamento esteja vinculado, será

este  definitivamente  repassado ao  poder  da  Polícia  Militar  do  Estado  que,  a  seu

critério de conveniência e oportunidade, poderá utilizar ou determinar a destruição do

armamento.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

João Leite

Justificação:  O relatório  da  CPI  do  Tráfico  de  Armas e  da  Violência  Urbana  da

Câmara Federal encontrou dados alarmantes, mostrando o arsenal de armas roubado

dos fóruns no País.

Os dados mostravam que das 755,2 mil armas e acessórios apreendidos, 552,4 mil

estavam no Rio, enquanto em São Paulo há apenas 51,6 mil e em Minas, 42,4 mil.

Os dados incluem as armas brancas e de fogo, além dos acessórios.

A falta de segurança, carência de recursos humanos e instalações inadequadas são

fatores que facilitam a ação dos criminosos, que se aproveitam da vulnerabilidade das

varas criminais brasileiras para resgatar um verdadeiro arsenal. Segundo o Conselho

Nacional de Justiça - CNJ -, são mais de 750 mil armas em posse do Judiciário em

todo o Brasil.

A lei de processo penal estabelece que a Justiça é responsável pelas armas que

fazem  parte  de  processos  e  servem  como  provas  criminais,  mas,  em  nenhum

momento,  a  legislação determina que o fórum deva servir  de  depósito  para esse

armamento, sendo que nenhum fórum tem condições de armazenar armas.

Um vigia de 40 anos foi assassinado com um tiro no peito enquanto trabalhava na

segurança  do  Fórum  Doutor  Pedro  Aleixo,  em  Contagem.  A  principal  hipótese

apresentada pela Polícia Civil é de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte),

efetuado pelos suspeitos com o objetivo de roubar armamento.
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Em Uberlândia foram furtadas 49 armas de fogo. Não há um local adequado para

arquivos e depósito nem cofre para armazenar as armas. Os dados de furtos são tão

alarmantes  que  o  CNJ  recomendou  que  os  Juízes  mandassem  as  armas  para

destruição, a ser realizada pelo Exército logo depois da perícia.

Pelas  razões  expostas  é  que  apresentamos  o  presente  projeto,  que  trata  da

proibição do armazenamento de armas e munições referentes a processos judiciais

no  interior  dos  prédios  dos  fóruns  estaduais,  bem  como  o  encaminhamento  do

armamento  à  custódia  da  Polícia  Militar,  para  que,  por  sua  conveniência,  possa

utilizá-los ou destruí-los.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.226/2012

Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.580, de 16 de agosto de

2011, a permutar o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.580, de 16 de agosto de

2011, autorizado a permutá-lo por área de igual valor, no Município de Fronteira, para

a construção de área pública de lazer.

Parágrafo único - Se a permuta a que se refere o “caput” não for realizada no prazo

de dois anos contados da publicação desta lei, o imóvel  a que se refere a Lei nº

19.580, de 2011, reverterá ao patrimônio do Estado.

Art.  2º  -  O  imóvel  adquirido  pelo  Município  de  Fronteira  mediante  a  permuta

reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da

publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.580, de 16 de agosto de 2011.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Zé Maia

Justificação: A Lei nº 19.580, de 16/8/2011, foi aprovada por esta Casa Legislativa

para autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Fronteira imóvel com área

de 10.000m², situado na Fazenda Pântano, naquele Município, para a construção de
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uma área pública de lazer.

Como o terreno encontra-se às margens da Rodovia BR-153, a administração local

julga ser mais conveniente a utilização de outro local,  que já vem sendo utilizado

como  campo  de  futebol  pela  população,  para  a  efetivação  da  área  de  lazer  da

comunidade, finalidade proposta na norma que autorizou a doação do bem.

Por tais razões, conto com o apoio dos nobres pares para aprovar o projeto em tela.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.227/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  empresas  que  se  utilizam  do  comércio

eletrônico, com hospedagens em “sites” na internet e que tenham matriz ou filiais no

Estado,  de  inserirem  em  seus  “sites”  endereços,  telefones  e  dados  cadastrais

completos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Toda  empresa  que  tenha  matriz  ou  filial  no  Estado  que  mantenha

hospedagem  em  “sites”,  visando  o  comércio  eletrônico,  deverá  manter  de  forma

legível e de fácil acesso endereço, telefone, CNPJ e inscrição estadual, assim como

seus endereços eletrônicos.

Parágrafo único -  Nos sites de hospedagens das empresas referidas no “caput”

deverá constar um “link” específico para as informações de que tratam esse artigo.

Art. 2º - A inobservância desta lei sujeitará o infrator à multa diária de 1.000 Ufemgs

(mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada a cada reincidência.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Fábio Cherem

Justificação: O projeto em pauta busca proteger o consumidor mineiro que se utiliza

da internet para a realização de compras. A falta de informação em muitos dos “sites”

de comércio eletrônico é uma realidade que dificulta ao consumidor o exercício de

várias faculdades benéficas à relação de consumo, tais como a possibilidade de o

consumidor informar-se sobre o objeto da empresa contratada, sua localização ou até

mesmo facilitar a busca de providências nos órgãos de defesa do consumidor, em
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caso de descumprimento da legislação pertinente.

A descrição clara e completa das informações exigidas na presente lei possibilitará

ao  consumidor,  utilizando-se  dessas  informações,  realizar  pesquisas  acerca  da

idoneidade do prestador de serviços e também da sua eficiência e seriedade.

A aprovação desta norma tornará possível  ainda,  ao consumidor  insatisfeito  em

relação ao serviço prestado, entrar em contato de diversas formas com o prestador

de  serviços.  Além  disso,  nos  casos  em  que  não  houver  resolução  amigável  do

dissídio proveniente da prestação do serviço,  o consumidor poderá fazer  uso das

informações para  instruir  uma ação judicial,  identificando da maneira adequada a

parte contrária.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei protetor dos interesses do consumidor.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.118/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.228/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de metal, ferro,

aço,  estruturas metálicas,  artigos de serralheria,  usinagem, tornearia e solda,  nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  produtor  de  metal,  ferro,  aço,  estruturas  metálicas,  artigos  de

serralheria, usinagem, tornearia e solda, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, em virtude de benefícios os incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 225/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.229/2012

Ratifica regime especial  de tributação concedido ao setor produtor de telhas de

PVC, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 226/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.230/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor produtor de artigos de

limpeza e polimento, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor produtor de artigos de limpeza e polimento, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou

incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 227/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.231/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico-industrial
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de embalagens, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial de embalagens, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios

fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 228/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.232/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  de

fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975,  em  virtude  de  benefícios  fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 230/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.233/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de cabines,

carrocerias e reboques para caminhões, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de cabines, carrocerias e reboques para

caminhões, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

231/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.234/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  fabricação  de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais

rodantes, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em

virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos por outros

Estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº

232/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.235/2012

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

de material plástico para uso pessoal e doméstico, nos termos do art. 225 da Lei nº
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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 fabricação de artefatos de material plástico para uso

pessoal e doméstico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 233/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.236/2012

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

e apoios de cabeça para assentos automotivos, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor  de fabricação de espumas e apoios de cabeça para

assentos automotivos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 235/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.237/2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de fabricação de móveis,
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nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  ratificada  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de fabricação de móveis, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais

ou financeiro-fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 234/2012.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho 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 3.216/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Cooperativa Agropecuária de Cássia Ltda. pelos 44

anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.217/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  39ª  Subseção  da  OAB-MG,  de  Ouro  Fino,  pelo

transcurso de seu 73º aniversário. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.218/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal  de Belo Horizonte pedido de providências para a garantia  de

acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com a supressão

de barreiras  e obstáculos  nas  vias  e  nos espaços  públicos,  em especial  na  Rua

Gibraltar, no Bairro Glória. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 3.219/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  agilizar  a

instalação de vara criminal especializada em violência doméstica e familiar contra a

mulher no Município de Ipatinga. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.220/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Comando  da  12ª  Região  de  Polícia  Militar  pedido  de
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informações sobre as estatísticas de violência doméstica e familiar contra a mulher

nos Municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Nº 3.221/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações

sobre o valor  total e regional  dos recursos financeiros investidos pelo governo do

Estado em ações de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher

em Minas Gerais, especialmente no Vale do Aço.

Nº 3.222/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre o valor

total e regional dos recursos financeiros investidos pelo governo do Estado em ações

de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas Gerais,

especialmente no Vale do Aço.

Nº 3.223/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja  encaminhado  à  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil  em  Ipatinga  pedido  de

informações  sobre  dados  estatísticos  referentes  à  violência  doméstica  e  familiar

contra a mulher apurados nos Municípios que compõem a Região Metropolitana do

Vale do Aço.

Nº  3.224/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Diretoria-Geral  do Hospital  Regional Antônio Dias,  em Patos de Minas, pedido de

informações sobre denúncias de assédio moral, carência de servidores técnicos de

farmácia e outras apresentadas pelo Sind-Saúde e colhidas durante assembleia geral

com trabalhadores do hospital.

Nº  3.225/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Delegado  da  Delegacia  de  Armas  e  Munições  pedido  de

informações sobre ocorrências de furtos, roubos ou extravios de explosivos, cordel,

espoletas e artefatos, especificando a quantidade nos últimos cinco anos.

Nº  3.226/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria de Recursos Humanos da PMMG pedido de informações

sobre os motivos da demora na concessão de reforma ao 1º-Ten. QOR José Carlos

Picoli, Matrícula nº 79.638-3.

Nº 3.227/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o  projeto  pedagógico  que

sustenta  a  implantação  da  política  da  sala  unificada.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 3.228/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à segurança da Escola

Estadual Cândido Martins de Oliveira.

Nº  3.229/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Cel. Eduardo César Reis, Diretor de Recursos Humanos da PMMG,

pedido de providências para agilizar o processo de concessão de reforma ao 1º Ten.

QOR José Carlos Picoli, matrícula nº 79.638-3.

Nº  3.230/2012,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidenta  da  República,  ao  Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento, ao Ministro da Fazenda, ao Conselho Deliberativo de Política do Café

e ao Governador  do  Estado pedido de providências  para a adoção,  por  parte do

Governo Federal, de programa de opções de venda de café em volume mínimo de 5

milhões de sacas, para a safra 2012-2013.

Nº  3.231/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para lotar um escrivão

de carreira na Delegacia de Polícia do Município de Rio Casca.

Nº  3.232/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Sra.  Andrea  Neves  da  Cunha,  Presidente  do  Servas,  pedido  de

providências  para  intensificar  e  ampliar  a  Campanha Volta,  que  tem  por  objetivo

contribuir na localização de pessoas desaparecidas, com divulgação de filmes e fotos

nos principais veículos de comunicação e distribuição de cartazes em todo o Estado.

Nº  3.233/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de providências  para  dotar  a

Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida de equipamentos como "softwares"

de simulação de atualização de fotos, binóculos digitais, “tablets”, armadilhas digitais

que permitem rastrear o endereço IP de computadores, bem como helicópteros para

buscas nas Regiões Integradas de Segurança Pública.

Nº  3.234/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República pedido de providências para alterar a Lei Federal nº 12.127, de 2009, para

que adultos e idosos possam ser incluídos no cadastro nacional,  unificando-se os

bancos de dados dos Estados.

Nº  3.235/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juiz da Vara de Contagem, responsável pelo Inquérito Policial  nº

151/2012,  pedido  de  providências  para agilizar  o  deferimento  da  quebra  de  sigilo

telefônico requerida pela autoridade policial nos autos do inquérito instaurado para

apuração do desaparecimento de Marcos dos Reis Henriques e solicita, ainda, seja

encaminhada a esta Casa informações referentes a medidas eventualmente adotadas

pelo referido Juiz da Vara de Contagem.

Nº  3.236/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que seja  determinada a unificação e  a integração dos  cadastros  efetivados pelos

serviços de assistência social no Estado, especialmente Cras e Creas.

RECURSO Nº 1/2012

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve, nos termos do art. 173, § 1º, combinado com os

arts. 167 e 102, III, “d”, do Regimento Interno, vem apresentar recurso contra decisão

de  não  recebimento,  com  fundamento  no  art.  173,  II,  do  mesmo  diploma,  de

proposição de sua autoria, pelas razões que se seguem.

Requer que este recurso seja recebido e remetido à Comissão de Constituição e

Justiça para parecer.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Sávio Souza Cruz

Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve, nos termos do art.  102, III,  “d”,  do Regimento

Interno, vem apresentar recurso contra decisão de não recebimento de proposição
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com  fundamento  no  art.  173,  II,  do  mesmo  diploma,  pelos  fundamentos  que  se

seguem.

Da tempestividade

A decisão recorrida foi publicada em 31/5/2012 no “Diário do Legislativo”,  sendo

portanto tempestiva a apresentação deste recurso.

Dos fundamentos da decisâo recorrida

Observa-se do despacho constante na proposição que ela não foi recebida “nos

termos do art. 173, inciso II”.

O singelo despacho, sem a apresentação dos fundamentos jurídicos que alicerçam

a decisão, por si só seria nulo, uma vez que a decisão há de ser fundamentada, até

mesmo para possibilitar que dela seja interposto recurso e, se for o caso, que ela seja

reformada, “a posteriori”.

Torna-se,  portanto,  missão hercúlea  atribuir  fundamentos a  decisão que não os

possui, no intuito de contestá-la ou de dar-lhe melhor prestação jurisdicional.

Passa-se, então, não a discutir a inconstitucionalidade da proposição, já que não se

conhecem os motivos ensejadores dessa declaração, mas sua constitucionalidade,

sob a ótica do recorrente.

Da proposição apresentada

A proposição apresentada tem como escopo basicamente a modificação de dois

dispositivos da Lei Estadual nº 6.258, de 13/12/73.

Ambos  os  dispositivos  propostos  tratam  de  condições  impeditivas  para  que  o

associado  do  Iplemg  receba  cumulativamente  os  benefícios  do  citado  Instituto  e

proventos  ou  subsídios  em decorrência do  exercício  do  cargo de Conselheiro  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Tais modificações no texto legal visam tratar isonomicamente a questão, tendo em

vista que a inacumulabilidade dos benefícios do Iplemg com os subsídios decorrentes

do exercício de outro mandato eletivo ou com os vencimentos de cargo demíssivel

“ad nutum”, em qualquer dos Poderes de qualquer ente federado, já está prevista no

§ 6º do art. 12 da Lei nº 6.258, de 1973.

A proposição visa também atender ao princípio da moralidade pública, pois hoje a

acumulação de benefícios do Iplemg com a percepção de subsídios ou proventos do
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Tribunal de Contas constitui uma excrecência moral e jurídica.

Da competência para o início do processo legislativo

O art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu inciso XXXVI, atribui

competência privativa à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para:

“XXXVI  -  Dispor  sobre  o  sistema de  previdência  e  assistência  social  dos  seus

membros e dos servidores de sua Secretaria, observado, ainda, o disposto no art. 31,

III”;.

Assim, outra não há de ser a interpretação de que é competência privativa deste

Parlamento dispor sobre regras previdenciárias de seus membros e dos servidores de

sua Secretaria. E mais: a iniciativa de proposição referente a essa matéria cabe a

qualquer parlamentar, tendo em vista a inexistência de vedação constitucional ou de

reserva de iniciativa da Mesa da Assembleia. Isso porque as matérias reservadas à

Mesa são as elencadas no art. 66 da Constituição do Estado, “in verbis”:

“a) O Regimento Interno da Assembleia Legislativa;

b) A remuneração do Deputado (…);

a)  A  remuneração,  para  cada  exercício  financeiro,  do  Governador,  do  Vice-

Governador, do Secretário de Estado (…)

d)  O  regulamento  geral,  que  disporá  sobre  a  organização  da  Secretaria  da

Assembleia  Legislativa,  seu  funcionamento,  sua  polícia,  criação,  transformação  e

extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico de seus servidores e respectiva

remuneração, observados os parâmetros (…)

e) A criação de entidade da administração indireta da Assembleia Legislativa;

f) A autorização para o Governador ausentar-se do Estado (…);

g) A mudança temporária da sede da Assembleia Legislativa”.

Da análise perfunctória do texto proposto, verifica-se de forma pueril que nele não

está inserida nenhuma das matérias cuja iniciativa legislativa está reservada à Mesa

da Assembleia. Entretanto, a proposição não foi recebida sob o argumento de que é

inconstitucional.

Repita-se, por oportuno, que o despacho que negou seguimento à proposição não

se encontra fundamentado e nem sequer menciona quais dispositivos constitucionais

estariam sendo violados.



447
____________________________________________________________________________

E  nem  poderia  fazê-lo,  uma  vez  que  não  possui  tais  fundamentos  e  nenhum

dispositivo constitucional foi atacado.

São essas as razões pelas quais o recorrente pugna pelo provimento deste recurso,

com  a  cassação  da  decisão  de  não  recebimento  da  proposição  e  sua  regular

tramitação nesta Assembleia Legislativa.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2012.

Sávio Souza Cruz

- Publicado, vai o recurso à Comissão de Justiça, nos termos § 1º do art. 173 do

Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões de Educação e

de Política Agropecuária.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais, de Fiscalização Financeira, do Trabalho, de Política Agropecuária e de

Segurança Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,  Bosco (3) e Alencar da

Silveira Jr.

Questões de Ordem

O Deputado Elismar Prado - Obrigado, Presidente. Gostaria de saudar também os

trabalhadores da Educação, os aposentados e todos os servidores que estão aqui.

Essa é mais uma etapa de um grande processo de luta, de uma longa caminhada.

Acompanhamos muitos momentos dessa luta, e sabemos que é histórica. A dívida do

Estado e do Brasil com a educação é muito grande. Mas o desrespeito em Minas

Gerais  é  muito  maior.  Queria  aproveitar  e  denunciar,  novamente,  o  descaso  do

governo  do  Estado  de Minas  Gerais  com os  trabalhadores  da  educação,  porque

Minas Gerais é um Estado que não cumpre absolutamente nada do que diz a lei

federal que instituiu o piso salarial nacional da educação. Minas Gerais, infelizmente,

é um Estado que não cumpre nada, nenhum item dessa lei. Infelizmente, esta Casa

aprovou a política remuneratória do subsídio. Votei contra, batalhamos muito aqui e

fizemos todos os esforços. Fizemos tudo aquilo que o regimento permitia para que

pudéssemos alterar aquela proposta do governo, mas perdemos a votação. Foi uma

proposta que congelou a carreira dos servidores, retirou direitos e desrespeitou os
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aposentados com relação ao tempo de serviço. Então, realmente, Minas Gerais dá

um  péssimo  exemplo  para  o  Brasil.  Sempre  que  falei  aqui  do  piso  salarial  foi

independentemente de questões partidárias, políticas e ideológicas, é uma lei federal.

Nós cobramos o cumprimento do piso por todos os Governadores, seja do PT - meu

partido  -,  seja  do  PSDB,  seja  de  que  partido  for,  porque  é  uma  lei  federal,  e

precisamos  de  uma  política  de  Estado  muito  séria,  para  valorizar  os  nossos

trabalhadores da educação e as nossas trabalhadoras. Infelizmente, Minas Gerais

não respeita isso, o que é um descaso e um absurdo. Temos aqui, e faço questão de

mostrar, o símbolo da luta dos trabalhadores da educação: o prato vazio. É o símbolo

do salário de fome, é o símbolo das péssimas condições de trabalho dos servidores

da educação de Minas Gerais. Há aqui: “Educação mineira tem fome de piso salarial,

de carreira e de qualidade”, porque, afinal de contas, sempre defendemos o piso na

carreira.  É  o  que diz  a  lei.  Infelizmente,  houve perdas de direitos,  de  benefícios.

Entretanto,  perdemos essa batalha  aqui,  mas  não perdemos a  guerra;  a  luta  em

defesa da educação continua. Por isso vocês estão de parabéns, e têm o nosso apoio

irrestrito e incondicional em todas as lutas em defesa do nosso povo e em defesa da

educação. Porque eu sempre digo aqui, e gosto de repetir, é importante investir em

todas as áreas, em todas as áreas de políticas públicas, mas, quando investimos na

formação de cidadãos mais  conscientes,  mais  exigentes,  mais  críticos,  abrimos o

caminho para alcançar a cidadania plena, que é o que defendemos, e isso só se faz

com investimento em educação. Não adianta o Brasil almejar ser a quinta economia

do mundo se não investir em educação. Continuamos defendendo 10% do PIB para a

educação  brasileira.  Não  sei  se  alcançaremos  esse  percentual,  mas  existe  uma

negociação em curso em Brasília,  e esperamos que pelo menos 8% do PIB seja

possível. Continuaremos lutando pelos 10%, porque educação é prioridade absoluta

e, acima de tudo, envolve aspectos humanos. Tratar com respeito e dignidade os

trabalhadores da educação é uma questão de direitos humanos. Precisamos investir

na valorização dos profissionais para que eles tenham condições de oferecer tudo de

bom  que  possuem.  Parabéns  a  todos.  Continuaremos  lutando  em  defesa  dos

trabalhadores da  educação,  dos aposentados  e  de todos os servidores de  Minas

Gerais. Muito obrigado.
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  Célio  Moreira)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  a

Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado - Agradeço, Presidente Célio Moreira, e faço uma saudação

aos professores. Sejam bem-vindos a esta Casa, que é de vocês. Contem com o

nosso  apoio.  Cumprimento  a  Bia,  primeira  Presidenta  da  Central  Única  dos

Trabalhadores. Em nome da bancada feminina, ficamos muito contentes. Ela é uma

professora que conhece as dificuldades da educação e dos trabalhadores. Com a sua

experiência à frente do sindicato dos professores, poderá levar essa luta para a CUT.

Que  Deus  a  abençoe  e  lhe  dê  muita  força  para  ser  uma mulher  aguerrida,  que

defenda todos os trabalhadores. Muitos de vocês que se sentem prejudicados, os

aposentados, estão revendo uma forma de luta. Sabemos da sua necessidade de ter

um salário decente. Como se não bastasse a dificuldade que enfrentam para comprar

medicamentos,  para sobreviver,  ainda se sentem preteridos. Portanto, tenham em

mim uma companheira para defender essa luta. Que Deus os abençoe. Podem estar

certos de que aqui têm o nosso apoio sempre. Não é de hoje que ajudo o movimento

sindical, o movimento dos trabalhadores, dos metalúrgicos. Minha história foi feita na

rua, com o movimento estudantil. Nesta Casa, os trabalhadores sempre terão o apoio

da Deputada Liza Prado, porque é a minha história, é a nossa vida, é a nossa luta.

Agradeço e mando um abraço ao meu pessoal de Uberlândia e da nossa região que

está aqui. Faço um apelo ao pessoal de Contagem: que entrem na campanha pela

reabertura das Funecs. Havia 22 escolas de ensino profissionalizante em Contagem,

e 19 foram fechadas. Vocês podem observar que existe descaso com a educação,

independentemente  de  partido,  nos  âmbitos  municipal,  estadual  ou  federal.  As

professoras  que  passaram  em  concurso  estão  fora  das  salas  de  aula.  Povo  de

Contagem, nas próximas eleições, vote apenas em quem garantir  que reabrirá as

escolas, porque as professoras que passam em concurso merecem ter uma escola

de  qualidade  e  não  podem  ficar  fora  das  salas.  Tenham  nesta  Deputada  uma

companheira  para  lutar  pela  reabertura  das  Funecs.  Fiquem  com  Deus.  A  luta

também se faz nas ruas e nas galerias, com o povo demonstrando insatisfação com

os problemas do nosso país e da educação. Boa tarde a todos. Muito obrigada.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Saúdo o Presidente Célio Moreira, os meus
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colegas Deputados e Deputadas. Saúdo especialmente a Beatriz Cerqueira, brava

companheira, pela conquista da Presidência da CUT de Minas Gerais, desejando-lhe

que continue iluminada, fortalecida, com muita saúde para lutar  a favor da classe

trabalhadora.  Quero  saudar  os  meus  colegas  de  Uberaba,  as  professoras  e  os

professores de todo o Estado de Minas Gerais por essa luta extraordinária que fazem

em prol da educação de qualidade, da educação para todos. Sr. Presidente, aproveito

a oportunidade para saudar o povo trabalhador, os professores, as professoras e os

componentes  da  nossa  gloriosa  e  premiada  Universidade  Federal  do  Triângulo

Mineiro,  lá  de  Uberaba,  que  está  fazendo  um  grande  movimento  também  por

melhores condições de trabalho, por salários justos e por condições adequadas para

que a expansão da universidade ofereça a todos os professores, servidores e alunos

que estão chegando em maior número a nossa Uberaba condições adequadas para

terem  salas  boas,  acolhedoras  e  confortáveis.  Isso  é  necessário  para  que  os

professores possam desenvolver suas atividades na nossa Universidade Federal do

Triângulo Mineiro.  Gostaria  que todos vocês refletissem sobre  uma frase simples,

mas muito significativa e que nos ensina muito de Darcy Ribeiro: “Entre resignar e

indignar, nunca resignar. Vamos manter a chama da luta sempre, porque é com ela

que conquistamos”. Um grande abraço a vocês.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa tarde,  caro  Presidente  Deputado  Célio

Moreira.  Quero  cumprimentar  os  parlamentares  aqui  presentes,  os  nossos

telespectadores da TV Assembleia e, de forma especial, os professores e professoras

aposentados  do governo do Estado,  que estão presentes em grande número em

nossas  galerias.  Desde já  quero  me colocar  à  disposição dessa classe para  dar

continuação à luta dos professores no Estado de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  o  que  me  traz  hoje  a  esta  seleta  tribuna  é  outro  assunto  de

importância para o Norte de Minas, especificamente para a cidade de Montes Claros.

Venho tratar hoje da situação da alça final do Anel Rodoviário Norte. Para quem não

sabe, esse anel poderia ligar a BR-135 à BR-251, que vai para Salinas, sobe para o

Jequitinhonha e para o Sul da Bahia. Essa reivindicação existe há mais de 15 anos
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por parte de norte-mineiros e montes-clarenses. Infelizmente, até agora nada foi feito,

as obras não se iniciaram. É óbvio que isso traz problemas para a cidade e para a

nossa região, como, por exemplo, mortes, transtornos na malha asfáltica da região de

Montes  Claros  e,  infelizmente,  também  congestionamentos.  Hoje  sabemos  que  a

questão dos carros é um problema sério em todas as cidades mineiras e brasileiras.

Realmente,  essa alça final  do  Anel  Rodoviário  Norte está fazendo muita falta  em

nossa cidade, em nossa região. Está fazendo tanta falta que foi criado recentemente

um movimento suprapartidário em Montes Claros, englobando as maiores entidades

do Norte de Minas, para, de fato, reivindicar essa grande obra que falta ainda no

Norte de Minas.

Esse movimento suprapartidário é composto pela ACI, pela CDL, pela Fiemg-Norte,

pela  Amams,  pela  AMM-Norte,  pelo  Sest-Senat  e  pelas  prefeituras,  entre  outros

organismos que representam a sociedade civil norte-mineira. Sabemos que essa obra

já era para ter sido feita. Vejo, com muita tranquilidade e clareza, que está faltando

prioridade  do  governo  do  Estado  para  fazer  essa  obra.  Falo  governo  do  Estado

porque, por mais que a competência fosse do governo federal, já existe um convênio

firmado entre o governo do Estado e o DNIT - o DER queria fazer a obra desse anel

rodoviário.  Já  existe  a  previsão,  no  Orçamento  da  União  de  2012,  de

R$14.000.000,00.  O  que  está  faltando  agora  é  simplesmente  que  o  governo  do

Estado, por meio do DER, dê a ordem de serviço para que, de fato, essa obra tão

necessária para o Norte de Minas e para Montes Claros se inicie.

Por isso digo que falta prioridade. Se tivermos prioridade, com o dinheiro já previsto

pelo governo federal, certamente essa obra pode ser iniciada a qualquer momento. Já

perdemos, em passado muito recente, R$16.000.000,00 dessa mesma obra, que já

estavam previstos, Deputado Bruno Siqueira, porque o governo do Estado cancelou

uma licitação no ano passado. O governo deixou de iniciar essa obra tão importante

para o nosso Estado, para o Norte de Minas.

Volto a dizer que, para quem não sabe, essa é talvez uma das principais grandes

obras  que  falta  fazer  ainda  no  Norte  de  Minas.  Diariamente  morrem  pessoas.

Caminhões desgovernados, carros que adentram a cidade em vez de cortar, de fazer

o contorno estão matando pessoas. Essa obra é de simplesmente R$46.000.000,00,
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sendo R$37.000.000,00 do governo federal e R$9.000.000,00 do governo do Estado

em contrapartida, recurso que poderia resolver essa situação. Falta prioridade, falta o

governo do Estado, o DER dar a ordem de serviço para que essa obra comece.

Falo com muita tranquilidade sobre isso porque não tenho interesse em ser pai da

obra. Alguns outros tentam ganhar a paternidade para dizer que conseguiram. Essa

obra  é  tão  importante  para  nossa  região,  que  precisamos  fazer  um  movimento

conjunto de todos os Deputados votados no Norte de Minas, de todas as entidades

em que já existe esse movimento, para, de fato, conseguirmos organizar o seu início.

Como disse, não quero ser pai da obra, mas conclamar o governo do Estado, os

parlamentares  do  Norte  de  Minas  e  a  bancada  do  Norte,  que,  unida,  sempre

consegue seus objetivos, para, de fato, reivindicarmos o início rápido da obra.

Falta prioridade, volto a dizer, falta o DER dar a ordem de serviço para que a obra

comece. Já estão previstos R$14.000.000,00 do Orçamento do governo federal neste

ano. Se essa ordem não for dada, perderemos, mais uma vez, esse recurso, como já

perdemos os R$16.000.000,00.

Venho com muita tranquilidade a esta tribuna para, de fato, chamar a atenção do

governo, da sociedade civil  norte-mineira e dos nossos parlamentares nesta Casa

para corrermos atrás dessa obra tão necessária.

Quero - ainda me faltam 7 minutos - tratar de outro assunto também. Quero, na

verdade, dar publicidade a outro evento que aconteceu nesta última semana e que foi

de extrema importância para Montes Claros.

Montes  Claros  foi  agraciada  pelo  governo  federal  com  o  prêmio  Objetivo  de

Desenvolvimento do Milênio -  ODM -,  entregue a 20 entidades  e associações do

Brasil. Entre as 20, apenas 6 prefeituras, das quais 4 são de Minas Gerais. Montes

Claros estava presente,  recebeu esse importante prêmio do governo federal  e da

ONU, por um projeto denominado Iguais e Diferentes: Podemos Viver Juntos? Trata-

se de um projeto realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros.

É  claro  que  temos  de  vir  aqui  dar  publicidade  a  esse  fato,  pois  trouxe  grande

felicidade  a  todos  os  montes-clarenses.  Apenas  seis  prefeituras  no  Brasil  foram

agraciadas com esse prêmio.

Esse projeto da Prefeitura de Montes Claros, Iguais e Diferentes: Podemos Viver
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Juntos?,  promove  a  inclusão  de  portadores  de  necessidades  especiais  e  está

beneficiando mais de 800 portadores de deficiência e 1.600 alunos da rede municipal

com dificuldades de aprendizagem ou vítimas de preconceito.

Acredito, Deputado Rogério Correia, que esse prêmio chegou mais para coroar a

educação do Município de Montes Claros, que, graças a Deus, está obtendo sucesso

e sendo exemplo para várias outras cidades do Brasil. Montes Claros foi uma das

primeiras cidades a pagar o piso nacional dos professores da rede municipal. Tem

hoje o projeto de um computador por aluno, que está beneficiando muito os alunos da

rede municipal. Tem, talvez, uma das merendas de melhor qualidade das escolas de

todo o Brasil. Lá, diferentemente de outros lugares, o professor come, alimenta-se

também.

Assim, acredito que esse prêmio vem coroar essa educação gerida com esplendor,

com vontade pelo administrador, Prefeito Luiz Tadeu Leite, pela Secretária Municipal

de  Educação,  Marileia  de  Souza,  vem  coroar  esse  grande  trabalho  na  área  de

educação, para a qual estamos trabalhando no Município de Montes Claros.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,

parabenizo-o pelo pronunciamento e pelos prêmios recebidos do governo federal pela

cidade de Montes Claros e também venho ser solidário com a reivindicação de V.

Exa., que acho que é de todos nós, relativamente a essa ordem de serviço ainda não

concedida pelo DER.

Aproveito a oportunidade para convidar V. Exa.,  todos os Deputados e todas as

Deputadas para um importante evento amanhã. A Presidenta Dilma estará novamente

em  Belo  Horizonte.  Virá  brindar-nos  com  três  pautas  importantes.  Participará,  de

manhã, de uma transposição férrea numa via importante, a Avenida dos Andradas, na

Zona Leste da cidade, onde o trânsito é muito caótico. Há muito se reivindica uma

transposição  sobre  a  linha  férrea.  Então,  virá  fazer  essa  inauguração.  Anunciará

também,  no  Palácio  da  Liberdade,  a  ordem  de  serviço  para  o  projeto  do  Anel

Rodoviário em Belo Horizonte. Convido V. Exa. e estarei  lá como Líder do PT na

Assembleia Legislativa. Creio que o Governador do Estado convidará os Deputados e

Deputadas, mas quero também estender esse convite a todos, aos que nos assistem

nas galerias e ao povo de Minas Gerais de maneira geral.
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Sabemos que o Anel  Rodoviário  já  se  tornou uma novela.  A Presidenta,  então,

amanhã dará a ordem de serviço para o projeto. Esperamos que, a partir desse fato,

essa obra,  tão  importante  como essa que V.  Exa.  também reclama para  Montes

Claros, seja realizada aqui ao redor de Belo Horizonte.

À tarde, Dilma visitará o Hospital Sofia Feldman para o projeto Rede Cegonha. Em

Minas, o governo do Estado mudou o nome. Chama-se aqui Mães de Minas, mas o

recurso é todo do governo federal, do Rede Cegonha.

Eis, então, o convite da Presidenta Dilma, que tanto ama Minas Gerais e estará

aqui presente. Com certeza ouvirá reivindicações, outras demandas, que é o que o

governante  deve  fazer.  Governo  não  é  só  para  ganhar  aplauso;  é  também  para

reconhecer que as reivindicações necessárias têm de ser acolhidas. Parabenizo-o

pelas reivindicações que apresenta. Muito obrigado.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado Rogério Correia, Deputado

atuante desta Casa. Também estaremos lá prestigiando a nossa Presidenta, que virá

a Minas Gerais mais uma vez, mostrando o seu interesse para com o nosso Estado e

a cidade de Belo Horizonte.

Para finalizar, Presidente, gostaria de pedir ao governo do Estado e ao DER mais

do que o seu empenho. Quem sabe o próprio José Élcio, do DER, faz uma visita a

Montes Claros para identificar de perto esse problema? É preciso que realizemos

com a maior agilidade possível essa obra tão necessária para Montes Claros e todo o

Norte  de  Minas.  Repito  que  basta  que  haja  vontade;  basta  que  a  medida  seja

prioridade e projeto de governo, para que possamos dar início a essa tão sonhada

obra da alça norte do Anel Rodoviário para o Norte de Minas. Espero que depois

disso a população da região deixe de sofrer tanto com o transtorno que a falta desse

anel vem causando à nossa cidade.

Mais  uma vez,  quero  me solidarizar  com os  professores  aposentados  que aqui

estão. Contem também com este parlamentar em suas lutas. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o Deputado Célio

Moreira.

O Deputado Célio  Moreira -  Sr.  Presidente,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva;  Srs.
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Deputados;  Sras. Deputadas;  professores e professoras que visitam a Assembleia

Legislativa, boa tarde.

Hoje,  5  de  junho,  raças  e  etnias  diversas  se  voltam  para  a  celebração do  Dia

Mundial do Meio Ambiente e Ecologia. A data foi instituída pela ONU em 1972, na

primeira  conferência  em  Estocolmo  sobre  o  meio  ambiente.  Naquela  década,  o

planeta  já  dava  sinais  de  reação  aos  séculos  de  uso  desordenado  do  solo,  dos

processos industriais e da agricultura.

Esta data deve, portanto, servir-nos como um grito de alerta para que aprendamos

a  usar  os  recursos  naturais  de  forma  racional  e  a  buscar  o  desenvolvimento

econômico de forma sustentável. Do contrário, a tendência será o agravamento dos

sintomas  que  adoecem  este  planeta:  poluição  do  ar  e  da  água,  efeito-estufa,

aquecimento global, mudanças climáticas e desertificações.

Não  há  dúvida  de  que  obtivemos  progressos  nas  últimas  décadas  com  o

estabelecimento  de  limites  através  de  leis,  mas  é  sabido  que  a  fiscalização  nas

atividades poluidoras ainda deixa a desejar.

No âmbito  da  análise  dos problemas  e de  suas  soluções,  a  ECO 92 deu uma

contribuição importante ao estabelecer o conceito de desenvolvimento sustentável,

que deixou claro que no centro das questões ambientais se encontra a economia. O

“x”  do  problema  era  e  continua  sendo  conciliar  o  equilíbrio  ecológico  com  o

desenvolvimento  econômico,  o  crescimento  dos  países  pobres  e  em

desenvolvimento.

A preocupação com o meio ambiente tem hoje o engajamento de vários setores.

Mas há resistências visíveis para o estabelecimento de uma política ambiental  de

âmbito  universal.  Prova  disso  é  a  ausência  de  representantes  de  potências

importantes  à  Rio+20,  que  acontecerá  neste  mês  e  que,  esperamos,  represente

importantes  avanços  no  comprometimento  dos  organismos  e  governos  com  a

questão ambiental.

A despeito  de  ostentarmos  hoje  posição  de  destaque  no  ranque  da  economia

mundial, o País está longe de ser um exemplo de uma nação ambientalista. Falta-nos

a cultura do cuidado ambiental. A sujeira que se estende por todas as ruas e praças,

pelo País afora, sinaliza essa nossa condição. A coleta seletiva de lixo não faz parte
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da  preocupação  do  cidadão,  mesmo entre  aqueles  aquinhoados  materialmente  e

intelectualmente.  Nossos  cursos  d'água  ainda  são  usados  para  lançamento  de

colchões, móveis, eletrodomésticos em desuso; toda sorte de objetos descartados.

Na  porta  de  nossas  escolas,  que  deveriam  ser  um  dos  principais  pilares  de

sustentação da defesa do meio ambiente, é comum também encontrarmos, deixado

pelo chão, o lixo.

Os  Municípios  não  conseguem  resolver  a  questão  dos  lixões,  e  temos  ainda

dezenas  deles  no  Estado,  encontrando  dificuldades  no  atendimento  à  meta  de

redução dos lixões até 2014.  Eliminar  os  lixões ou vazadouros é urgente,  já  que

esses locais são focos de doenças e contaminação do solo.

A atitude  de  proteger  o  meio  ambiente  passa  necessariamente  pelo  respeito,

sensibilidade, educação e boa vontade. A produção tem que se deter nos limites que

a natureza impõe. A exploração mineral, que é a principal referência econômica deste

Estado,  tem que se nortear por  princípios  de respeito ao  solo e às  comunidades

vizinhas. No que tange à nossa riqueza verde, lamentavelmente Minas está ainda

entre os que mais destroem suas matas para sustentar a demanda da siderurgia.

Somos a sociedade de consumo e, consequentemente, a industrialização esgota, ao

longo do tempo, os recursos da terra, que levaram milhões de anos para se compor.

Mitos desastres ambientais são causados pela ação do homem ao meio ambiente,

seu predador natural. Os sentidos básicos do homem como o instinto, a emoção e a

espiritualidade  se  perdem  sem  essa  interação  harmônica  com  a  natureza.  É

importante haver um processo participativo e sustentável, em que cada um faça sua

parte,  respeitando  o  ciclo  de  cada  ser  existente  no  planeta.  As  tecnologias

desenvolvidas pelo homem devem ser colocadas a serviço de proteger este planeta,

começando pela destinação dos resíduos gerados.

Como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

alinhado aos preceitos ambientais defendidos e desenvolvidos por esta Casa, digo

que este tem sido um período de aprendizado também para mim, de conscientização

maior sobre todos os aspectos que envolvem a temática ambiental;  sobretudo, do

papel que me cabe neste processo como homem público e cidadão.

Esta  Comissão  tem  procurado  cumprir  com  sua  missão  e  ir  além,  na  busca
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permanente de agilizar ações que resgatem a saúde deste pequeno, mas importante

parte do planeta, o Estado mineiro. Mas não há como fechar os olhos a uma dura

realidade:  todas  as  ações  ambientais  requerem  investimentos,  e  aí  reside  a

dificuldade. Não nos têm faltado determinação e coragem para o enfrentamento das

questões pertinentes a esta Comissão. Nesta data, é importante sempre lembrar que

mais de um sexto da população mundial, ou o equivalente a 1,1 bilhão de pessoas

não tem acesso ao fornecimento de água doce.

Dos exíguos 2,5% desse precioso líquido existente no mundo, apenas 0,4% estão

disponíveis em rios e aquíferos subterrâneos. É necessário destacar também que as

ações para reduzir o desperdício de água se movem com muita lentidão pelas mãos

das diferentes esferas governamentais. Na agricultura, apontada como vilã no gasto

com água, ações simples já poderiam estar sendo aplicadas para o reverso dessa

situação, entre elas a irrigação por gotejamento, em vez da usual, por aspersão. O

incentivo à implantação de programas de uso racional da água economizaria milhões

de metros cúbicos, evitando assim a necessidade de novos reservatórios de água,

que, por sua vez, também prejudicam o meio ambiente com a derrubada de matas

ciliares.  Os  equipamentos  economizadores  estão  disponíveis  e  obrigatórios,  por

norma da ABNT, em nosso país desde 2003. Programas racionalizadores já foram

adotados em Nova York e Cidade do México.

Em 1994 e 1995, mais de um milhão de bacias sanitárias foram instaladas em Nova

York, com incentivo de moradores e empresários. Essa ação resultou na economia de

2.156.000  litros  de  água  por  dia.  Enquanto  isso,  no  Brasil  temos  campanhas

esporádicas, rapidamente abandonadas ao final das secas, quando os reservatórios

estão cheios. Se não há uma política nacional harmonizada, o importante é que este

Estado  faça  seu próprio  esforço  no  trabalho  de  conscientização sobre  a  conduta

ambientalmente correta, na rígida e eficiente fiscalização das atividades poluidoras,

servindo de exemplo para o País e se adequando aos modelos mais evoluídos de

defesa ambiental.

A Comissão  de  Meio  Ambiente  se  mantém  atenta  aos  deslizes  eventualmente

praticados em desfavor do ambientalmente desejável. Na última década, este Estado

tem conquistado grandes avanços ambientais pelas mãos do ex-Governador Aécio,
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aos quais dá sequência o Prof. Anastasia.

Há muito a fazer,  no  entanto,  e  os  recursos são escassos.  A dívida  do  Estado

ultrapassa os limites  de sua capacidade,  a  União mantém seu padrão de grande

cofre, e os Municípios são impactados da mesma forma. Mas o primeiro passo já foi

dado. É pela conscientização ambiental que tudo deve iniciar. Por isso, estudantes,

donas de casa, empresários, agricultores, seja você um agente ambiental na família,

na comunidade e entre os amigos.

Sr.  Presidente, até para uma reflexão, Deputada Liza Prado, Deputados Adelmo

Carneiro  Leão,  Rogério  Correia  e  Adalclever  Lopes  e  todas as pessoas que nos

acompanham pela TV Assembleia,  podemos contribuir,  e  de  forma muito  simples.

Muita  gente,  ao  escovar  os  dentes,  deixa  a  torneira  aberta.  Devemos  fechar  a

torneira.  Ao  tomarmos  banho,  na  hora  de  ensaboar  devemos  também  fechar  a

torneira. Em vez de usar sacola plástica, usar sacolas biodegradáveis, de pano ou de

papel. Não jogar óleo de cozinha na pia, fazer a coleta e distribuir a associações,

cooperativas,  gerando  renda  e  emprego  e  contribuindo  para  o  meio  ambiente.

Portanto, a educação ambiental tem que partir de mim, de você e de você também. A

educação vem do berço, como dizem, e precisamos dar a nossa contribuição, não

jogando papel na rua, não lançando esgotos nos rios, fazendo fossas onde não há

rede sanitária, a fim de evitar que os nossos rios sejam contaminados. Plante uma

árvore e evite desperdiçar papel, porque assim, com toda a certeza, evitará que uma

árvore seja cortada. Portanto, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, a ação

deve partir  de mim, de você, enfim, de todos nós, para que tenhamos um mundo

ambientalmente sustentável, correto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Srs.

Deputados e Deputadas,  boa tarde.  Inscrevi-me para  falar  da tribuna para refletir

sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Claro que não poderia perder a oportunidade,

estando  presentes  os  nossos  professores  e  professoras  aposentados,  para  fazer

também um balanço do sistema educacional  em Minas  Gerais  e,  mais  uma vez,

solicitar  do governo uma atenção especial  aos professores e às  professoras,  que

tanto têm vindo aqui para apresentar a sua pauta de reivindicação e reclamar da
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situação em que se encontra a educação de Minas Gerais. Virou símbolo da luta, este

ano, um prato vazio. A educação mineira tem fome. Até bati o prato outro dia, aqui, na

Assembleia,  para  ver  se chamava a atenção do Governador  do  Estado sobre  os

problemas da educação mineira, que continua na pauta e na ordem do dia. Durante

este ano, o Sind-UTE, os professores e as professoras têm tido o cuidado de buscar

uma negociação mais sincera e mais séria com o governo. Mas a negociação não

tem acontecido. As reuniões são mais protelatórias, são mais para dizerem que se

reuniram  do  que  para  solucionar  realmente  os  problemas.  Entendemos  que

negociação é a reunião em que se expõe posições, explica os motivos, verifica o que

pode e o que não pode ser atendido, conversam, dialogam. Negociação é isso, e não,

o simples fato de receber.

Há  também  o  problema  das  professoras  que  estão  aqui  hoje.  Fiz  a  leitura,

Deputado Adelmo: estão presentes diversas cidades. É uma caravana de professores

e  professoras  aposentados,  que  saíram  de  longe  para  estarem  aqui  em  Belo

Horizonte. Hoje pela manhã, foram à Cidade Administrativa - não é isso? - para tentar

uma negociação com o governo, mas não foi frutífera. O governo prometeu agilizar a

análise do Sisap, a fim de verificar se o reposicionamento passa a se configurar de

acordo com o que determina a lei e como merecem as professoras, ou seja, que o

reposicionamento delas  seja  de  acordo com o  tempo de serviço.  É  muito  ruim  e

injusto que alguém trabalhe durante 25 anos, e, quando vai fazer o reposicionamento,

são considerados apenas 6 anos. Os outros 19 anos trabalhados não são levados em

consideração. Não adianta o governo dizer que a culpa é do Sisap, do sistema. O

governo tem de agilizar a análise desse sistema, Sisap, modernizá-lo e fazer valer a

justiça.

O critério do subsídio já é um problema, porque não foi levada em consideração a

totalidade do tempo de serviço. Dissemos isso aqui inúmeras vezes.

Quando  a  Assembleia  Legislativa  aprovou  aquele  malfadado  projeto  de  lei,  já

alertávamos que este problema ocorreria: professoras e professores, trabalhadores

da educação com mais tempo de serviço teriam prejuízo ao fazer o reposicionamento.

Aliás, uma parte votou contra, como a Bancada do PT e alguns Deputados do PMDB.

O Deputado Antônio Júlio foi um destes, assim como o Deputado Sávio Souza Cruz e
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a Deputada Liza Prado, que está presente. E agora esse prejuízo é maior ainda pelo

fato de o reposicionamento ser feito de forma injusta e incorreta.

Então,  fica  aqui  um apelo,  que apenas renovo,  dessa caravana de professores

aposentados,  que vieram de todas as partes do Estado e a quem mais uma vez

saúdo pela presença. Fica um apelo ao Governador Anastasia: que ele encare isso

como um desafio a ser resolvido, e não, uma reivindicação a ser reprimida. Que seja

algo a ser resolvido, porque isso é o que merecem esses professores que por tantos

anos  se  dedicaram  e  ainda  se  dedicam  às  salas  de  aula  e  aos  nossos  alunos.

(Deputado Elismar, já lhe concedo aparte.) Mas, para isso, um ponto fundamental é o

governo  voltar  atrás  nesse  TAG,  que  significa  que  o  governo  deixará  de  aplicar

R$1.400.000.000,00 na saúde e na educação só neste ano. A saúde deixará de ter

R$700.000.000,00 este ano, Deputado Adelmo, que é um Deputado da Comissão de

Saúde e médico, e a educação deixa de ter mais R$700.000.000,00 também. Os dois

setores, juntos, terão prejuízo de R$15.000.000.000,00, desde o início do governo

Aécio, de 2003 a 2010, apenas somando o que eles não investiram, sem levar em

consideração  o  processo  inflacionário.  E,  este  ano,  mais  R$1.400.000.000,00.  O

governo do PSDB,  Aécio  e  Anastasia,  deixando de aplicar  os  recursos  este  ano,

perfaremos  cerca  de  R$16.400.000.000,00,  sem  considerar  o  procedimento

inflacionário. É muito recurso que deixou de ser aplicado em educação e saúde, e por

isso os sistemas sofrem, no interior e na Capital mineira. É o chamado choque de

gestão: corta na educação, corta na saúde, corta na segurança pública. Os setores

essenciais sofrem com esse governo, e sofre também o meio ambiente.

Hoje  é  o  Dia  Internacional  do  Meio  Ambiente.  Gostaria  de  dedicar  apenas  um

minuto a essa questão, tempo suficiente para compreendermos o descaso da política

do  governo  de  Minas  com  a  política  ambiental.  Minas  ganhou  pelo  terceiro  ano

consecutivo mais um título negativo:  Estado campeão em desmatamento de mata

atlântica.  Metade do desmatamento do ano passado aconteceu em Minas Gerais.

Quem  lucra  com  isso?  As  mineradoras,  que  tanto  investiram  na  campanha  do

Governador  Anastasia  e  do  Senador  Aécio,  com  seus  minerodutos.  Estas,

evidentemente, ganham, mas o meio ambiente perde.

Temos um projeto tramitando na Assembleia, para o qual, aliás, peço apoio, para
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que não o deixemos ser aprovado dessa forma, pois será um problema maior ainda

para o nosso cerrado. Hoje a lei que vigora em Minas proíbe o corte do pequizeiro.

Fui autor da lei que criou o Pró-Pequi, que é uma política de proteção ao cerrado.

Damos ênfase ao pequizeiro porque ele é o símbolo de Minas, e o pequi, o rei do

cerrado. Mas como só pode ser rei quem tem súditos, os súditos do pequi sofrem

também com esse desmatamento. O projeto de lei diz que se houver um pequizeiro

atrapalhando  qualquer  atividade  agrícola  existente  no  Estado,  ele  poderá  ser

derrubado. Isso significa a derrubada do cerrado para outras atividades agrícolas,

certamente dos grandes proprietários. Os pequenos que vivem da coleta do pequi, do

cerrado, mais uma vez sofrerão com o êxodo rural etc.

Neste dia em que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, faço um apelo

aos Deputados e às Deputadas: não deixem o avanço da lei do Pró-Pequi retroceder,

pois também será outro problema grave.

Senhores, tudo isso compõe o chamado choque de gestão, em que as políticas

sociais, ambientais e de divisão de renda sofrem cortes. A educação – vocês sentem

na pele a política de corte, o que tem trazido muito prejuízo para a educação pública.

O prejuízo não é apenas para os trabalhadores da educação, mas principalmente

para nossos alunos, para o povo mais pobre do Estado. É esse apelo que fazemos ao

Governador.

Antes de passar a palavra ao Deputado Elismar Prado, lembro mais um projeto que

está tramitando nesta Assembleia. A Beatriz até pediu que os Deputados assinassem

essa emenda por meio do Sind-UTE. É um projeto de lei que corta um direito dos

professores. Quando a professora chega a 20 anos de serviço e o professor a 25,

passam a ter o direito de completar os outros cinco anos em outra atividade que não

a sala de aula. Há um projeto de lei do governo que altera a carreira de diversos

setores.  No caso da educação,  esse projeto retira  a professores  e professoras o

direito  de  terem  os  últimos  cinco  anos,  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em  outra

atividade. Como já estão cansados, para que promover concurso em outras áreas da

escola,  se é possível  aproveitar  esse professorado que tem experiência em outra

área?

Em  certas  horas,  parece  perseguição  do  governo.  Não  permitir,  nessa  lei  que
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acabei de citar, que uma professora se alimente da alimentação escolar na escola,

perseguir o direito de férias-prêmio depois da greve, não fazer com que a professora

aposentada tenha direito ao reposicionamento conforme a lei, por causa do tal Sisap.

Deputado, parece muito mais perseguição aos professores que realmente problemas

financeiros da educação.

Eis o apelo ao Governador.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Reitero minha solidariedade aos nossos trabalhadores da educação. Quero saudar a

Bia por toda história de luta e pela defesa incondicional de todos os trabalhadores da

educação em Minas Gerais. Parabéns, Bia. Infelizmente, Deputado Rogério Correia,

o governo do Estado considera e trata como despesa o que deveria ser tratado como

investimento. Realmente ele precariza as condições dos nossos trabalhadores em

educação em todos os sentidos.

Deputado Rogério Correia, queria prestar solidariedade ao trabalhador da Cemig.

Tenho em mãos uma moção de repúdio do Sindieletro, central vinculada à CUT, que

resumirei rapidamente. Ela manifesta repúdio à demissão do Técnico de Segurança

no Trabalho Sr.  Paulo Marinho Pereira,  efetuado pela Cemig na manhã da última

sexta-feira,  1º/6/2012.  Ele  é  um  trabalhador  com  mais  de  30  anos  de  trabalhos

prestados à Cemig, que atua na área da saúde e que se preocupa com a saúde e a

segurança  no  trabalho  dos  trabalhadores.  Sabemos  de  inúmeras  mortes  de

trabalhadores  da  Cemig  e  de  outros  que  foram  mutilados,  infelizmente  pela

precarização e pelo modelo adotado pela Cemig, ou seja, focado na terceirização dos

serviços,  sem  fiscalização  e,  acima  de  tudo,  almejando  lucro  e  demitindo

trabalhadores, privilegiando a remessa de dividendos aos seus Diretores e acionistas

estrangeiros. Realmente precarizam um serviço essencial à população. A Cemig tem

uma conta caríssima, a energia mais cara do Brasil e o imposto mais caro do País.

Hipoteco nossa solidariedade ao Paulo, a esse movimento, à moção de repúdio do

Sindieletro em defesa do Paulo Marinho Pereira, trabalhador da Cemig que tanto se

preocupa  com  a  saúde  dos  nossos  trabalhadores  e  que  foi  demitido  de  forma

arbitrária.  Presto a minha solidariedade e parabenizo a luta e esse movimento do

Sindieletro.
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Reitero agradecimentos e parabenizo a luta dos trabalhadores em educação, da

Bia, do Sind-UTE. Realmente estamos na defesa desse trabalho, mas, infelizmente, é

lamentável o descaso do governo do Estado de Minas Gerais com a educação. O

governo que congelou, que retirou direitos, que não respeitou a lei federal do piso

nacional e que compôs o subsídio aos trabalhadores da educação. Deputado Rogério

Correia,  continuaremos nessa luta contra essa política de sucateamento que trata

com tanto desrespeito nossos professores e trabalhadores da educação. Parabéns a

todos, e podem contar conosco. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Muito bem, Deputado Elismar. As professoras e os

professores estão pedindo para lembrar alguns outros problemas. O Ipsemg é um

problemão. Fizemos audiência pública sobre o assunto. Às vezes ficam seis meses

sem alguma especialidade no interior. As salas multisseriadas também voltaram a ser

uma realidade em diversas escolas  no  interior.  E  há o  problema dos professores

substitutos, que não tem mais nos supletivos.

Eu recomendo que o pessoal dê uma olhada no Dossiê da Educação em Minas

Gerais, feito pelo Sind-UTE, que expressa a verdade das escolas, e não a ficção que

tem sido exposta. O nosso apelo é para que essas negociações aconteçam.

Deputado Elismar Prado, a minha solidariedade ao Sindieletro, que está lutando

contra as demissões. Não é a primeira, já houve outras  na Cemig,  e agora essa

demissão do Paulo Marinho, de Uberlândia. Esperamos que o governo volte atrás.

Deputado Dalmo, apenas para encerrar e agradecendo a V. Exa., nesta semana

tivemos boas novidades, e é preciso comemorá-las. A Presidenta Dilma anunciou o

projeto  do  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte,  o  que  significa  que  essa  questão

voltará a andar,  além de o recurso estar no PAC. Tivemos a eleição da Bia para

Presidente da CUT no final de semana, após muita luta. Com certeza, é uma luta que

vale  a  pena,  estendendo-a  aos  trabalhadores  do  País  inteiro.  Esperamos  que os

trabalhadores  experimentem  essa  grande  vitória  que  pretendemos  ter  nesse

processo.  E a vinda do Ronaldinho para o Galo. Vamos comemorar,  apesar de o

Deputado  Sargento  Rodrigues  não  gostar,  mas  o  Marques  também  mandou  um

abraço  para  o  Ronaldinho.  Esperamos  que  o  nosso  Galo  possa  lutar  para  ser

campeão nacional.  Um grande abraço  aos  professores  e  parabéns  pela  luta  dos
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aposentados, que esperamos ser vitoriosa. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura  Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

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

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  3.228/2012,  da

Comissão de Educação, 3.229/2012, da Comissão de Direitos Humanos, 3.230/2012,

da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  e  3.231  a  3.236/2012,  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 Assuntos Municipais - aprovação, na 9ª Reunião

Ordinária,  em  30/5/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.035/2012,  do  Deputado  Luiz

Henrique;  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em

30/5/2012, dos Projetos de Resolução nºs 2.989 a 2.991 e 2.993/2012, da Comissão

de  Fiscalização  Financeira,  todos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;  do  Trabalho  -

aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  30/5/2012,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

435/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira,  1.718/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,

2.552/2011,  com  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Marques  Abreu,  2.867/2012,  do

Deputado  Gilberto  Abramo,  2.932/2012,  da  Deputada  Liza  Prado,  3.024/2012,  do

Deputado  Antônio  Júlio,  3.026/2012,  com  a  Emenda  nº  1,  do  Deputado  Bosco,

3.029/2012, do Deputado Duilio de Castro, 3.039/2012, do Deputado Duarte Bechir,

3.053 e 3.054/2012, do Deputado Duilio de Castro, 3.092/2012, do Deputado Rômulo

Viegas, 3.105/2012, do Deputado Luiz Henrique, e 3.109 e 3.110/2012, do Deputado

Fred Costa, e do Requerimento nº 3.085/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de
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Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  30/5/2012,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.096/2012,  do  Deputado  Arlen  Santiago,  e  3.114/2012,  do

Deputado Gustavo Corrêa;  e  de  Segurança Pública  -  aprovação,  na  15ª  Reunião

Ordinária,  em 5/6/2012, dos Requerimentos nºs 3.162/2012, do Deputado Anselmo

José Domingos, e 3.175 a 3.177 e 3.181 a 3.183/2012, do Deputado Elismar Prado

(Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação em que solicita seja

encaminhado à Secretária de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da

Educação  pedido  de  informações  sobre  o  recebimento  de  recursos  federais  pelo

Município de Contagem ou pela Fundação Educacional de Contagem, por intermédio

do Programa Brasil Profissionalizado, bem como se existe algum convênio firmado

com essas entidades para viabilizar a oferta da Bolsa-Formação ou do Fies-Técnico

no âmbito do referido Município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Incra,  à

Superintendência do Incra no Estado e ao Exército Brasileiro pedido de informações

contendo  a  relação  de  dados  oficiais  referentes  à  quantidade  de  processos  de

georreferenciamento demandados e cumpridos em propriedades mineiras nos últimos

dois anos. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  esse requerimento  é  dirigido  ao

Incra, e aproveito a oportunidade para dizer que acabei de receber um telefonema do

Superintendente  do  Incra  em  Minas  Gerais,  Carlos  Calazans.  Ele  me pediu  que

comunicasse aos Deputados o cancelamento da visita,  já anunciada por  mim, da

Presidente Dilma amanhã, aqui em Minas Gerais, por motivo de doença, uma gripe.

Ele pediu que fosse feito esse comunicado, o que será feito depois, formalmente, aos

Deputados e às Deputadas. A visita de amanhã foi cancelada, mas ela vai remarcar a

vinda a Minas Gerais posteriormente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.129/2011,  do  Deputado  Sebastião  Costa,  em  que  solicita  a

inserção nos anais da Casa de matéria veiculada no jornal "Estado de Minas" de

28/5/2011,  intitulada  "Renegociação  Necessária",  do  Deputado  Federal  Eduardo

Azeredo. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita o adiamento da votação

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimento  nº  1.269/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que

solicita  seja  encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  informações  sobre  o

andamento das investigações sobre a presença de pó de metal em pacotes de açúcar

comercializados em algumas cidades do Estado. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.291/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja  encaminhado à  Cemig  pedido  de  informações sobre  o  acidente  ocorrido em

dezembro de 2009 no Município de Nanuque, em que uma criança de 8 anos teve

seu corpo queimado por substâncias químicas em área pertencente a essa empresa,

bem como se houve assistência ou algum tipo de indenização à criança e sua família.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.313/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre os trâmites para a pré-seleção das subsedes da Copa no Estado, de forma a

permitir  ações  de  articulação  com  os  Municípios  interessados  em  pleitear  a

candidatura  a  "base  camps".  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

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

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento  nº  1.321/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre o número de

quadras poliesportivas  e equipamentos esportivos existentes  nas escolas  públicas

estaduais,  indicando  o  endereço  da  unidade,  a  situação  física  dos  referidos

equipamentos e os eventuais projetos de recuperação, construção ou instalação. A

Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo

nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados

que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,

portanto,  aprovado o  Requerimento  nº  1.321/2011 na forma do  Substitutivo  nº  1.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.330/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita

seja inserido nos anais da Casa o artigo "Humanismo Transigente", da historiadora

Lucília  de  Almeida  Neves  Delgado,  publicado  no  jornal  "Estado  de  Minas"  de

6/8/2011. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 1.342/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

tempo  médio  de  permanência  das  viaturas  da  Polícia  Militar  nas  delegacias,  a

classificação das ocorrências por tipo penal, as ocorrências encerradas pelos Centros

de Operações  -  Copoms -  por  falta  de viaturas,  o tempo médio de  espera pelos

Copoms para despacho de viatura, bem como outras informações que auxiliem no

diagnóstico de situações relacionadas a denúncias feitas a essa Comissão. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. 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 (Deputado Duarte Bechir) - 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.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - 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

625/2011 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, havia um acordo para votar o

Projeto de Lei nº 1.782. Solicito a V. Exa. que suspenda a reunião por 2 minutos para

buscarmos o entendimento, porque esse requerimento não estava no nosso acordo.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Sargento  Rodrigues,  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.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Vem à Mesa requerimento do

Deputado Adalclever Lopes em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de

modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011 seja  apreciado  em  primeiro  lugar.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Duarte Bechir em que solicita a inversão da

pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 3.034/2012 seja apreciado logo

após o Projeto de Lei nº 625/2011. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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 nº 2.856/2012 seja

apreciado logo após o Projeto de Lei nº 3.034/2012. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.
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Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.782/2011,  do  Deputado  Gilberto

Abramo, que altera dispositivos da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a

fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos

praticados  pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de

Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida

em  lei  federal  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão de  Administração  Pública  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de

Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  com  as  Emendas  nºs  1  a  6,  que

apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou o projeto à  Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição do Substitutivo nº 2 e da Emenda nº 4 e pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração

Pública, com as Emendas nºs 1, 2, 3, 5 e 6, da Comissão de Fiscalização Financeira,

e com as Emendas nºs 7 a 9, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Ulysses Gomes em que solicita a inversão da preferência na votação, de modo que o

projeto 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, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação

do projeto, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2. Em votação, as Emendas

nºs 1 a 3 e 5 a 9. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 4. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.782/2011 em sua forma

original. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Délio Malheiros - Sr.  Presidente, foi  aprovado, em primeiro turno, o

projeto do Deputado Gilberto Abramo, que até corrige algumas injustiças. Esta Casa

rejeitou  as  emendas  e os  substitutivos  apresentados.  Era  um projeto de  calorosa

discussão no final do ano passado. Quero que se registre o meu voto contrário nesta
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reunião,  até  ao  projeto  na  sua  forma  original.  Então,  peço  a  assessoria  que

claramente  registre  meu  voto  contrário,  não  necessariamente  porque  eu  estaria

contra o projeto em si, mas porque acho que, neste momento, não é oportuno discutir

o  projeto dessa forma.  Esse projeto  trata de custas e emolumentos.  Hoje  o  STF

entende  que  os  emolumentos  têm  natureza  tributária,  e,  portanto,  se  há  alguma

aumento - e é o que acontece no projeto, não no original, mas no que foi apresentado

a esta Casa -, temos até dezembro para discutir a matéria com mais tranquilidade,

não precisamos correr tanto. Então, minha posição de voto contrário é até pela falta

de oportunidade de um debate mais aprofundado em relação ao projeto. Portanto,

mais uma vez, solicito que se registre o meu voto contrário à aprovação do Projeto nº

1.782 no primeiro turno.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  também  que  a

assessoria da Mesa registrasse meu voto contrário ao Projeto de Lei nº 1.782.

Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Observando ainda que só temos 11 Deputados

em Plenário - após a votação, o Plenário se esvaziou -, solicito a V. Exa. que encerre

a reunião de plano.

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 6, 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 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2012

Às  15h15min,  comparece  na  Cidade  dos  Meninos  São  Vicente  de  Paulo  o

Deputado  Elismar  Prado,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos

termos  regimentais,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  dá  por
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aprovada e subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

implementação da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que altera a Lei nº 9.394, de

20/12/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade

do  ensino  da  música  na  educação  básica,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

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

Sra. Desirée Renée Emmels de Souza, Superintendente da Regional de Ensino da

Metropolitana C,  representando a  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida Gazzola,  Secretária  de

Estado  de  Educação;  os  Srs.  Wenderson  de  Souza  Lima,  Juiz  de  Direito  e

Coordenador das Varas Cíveis da Comarca de Ribeirão das Neves; Celso Paulino,

Superintendente da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo; Renato Willian da

Silva, Coordenador Cultural da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo; a Sra.

Elenilda  Aleixo  Soares,  Diretora  da  Escola  Estadual  da  Cidade dos  Meninos  São

Vicente de Paulo; os Srs. Joselito Bernardino de Sousa, Diretor da Escola Estadual

Menino Jesus de Praga; e Cristiano Rosa da Silva, professor de violão da Cidade dos

Meninos São Vicente de  Paulo,  que são convidados  a tomar  assento à mesa.  O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

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

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

reunião  e,  cumprida  sua  finalidade,  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, 29 de maio de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente – Carlos Mosconi.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às  9h10min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Delvito  Alves,

Duarte Bechir e Doutor Viana (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por indicação

da liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,

os Deputados Rogério Correia e Duilio de Castro.  Havendo número regimental,  o
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Presidente,  Deputado  Delvito  Alves,  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 1.799/2011, de autoria do Deputado Zé Maia, que dá nova redação

ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2/10/92, que declara de preservação permanente de

interesse  comum  e  imune  de  corte,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  o  pequizeiro

("Caryocar brasiliense) e dá outras providências, a debater a presença de cerrado no

Estado, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O  Presidente  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Centro

Mineiro de Referência em Resíduos, encaminhando convite para o Seminário “Série

Diálogos – A Tributação do ICMS sobre os Resíduos Recicláveis”. 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 689/2011, no

1º turno, é retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

3.075/2012. Os Deputados Delvito Alves, Duilio de Castro e Doutor Viana retiram-se

da reunião. Registra-se a presença dos Deputados Célio Moreira e Tiago Ulisses. O

Presidente, Deputado Célio  Moreira, interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Aline Silva de Souza, Técnica do Centro de Agricultura Alternativa do

Norte de Minas, representando o Sr.Braulino Caetano dos Santos, Coordenador da

Rede  Cerrado,  e  os  Srs.  Rinaldo  José  de  Souza,  Engenheiro  Florestal  do  IEF,

representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Murilo  Fonte  Boa,  Gerente  de  Meio

Ambiente, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER/MG;

Breno Sérgio Lessa Moreira,  Gerente de Meio Ambiente de Distribuição,  e Helton

Hugo Luz Teixeira, Coordenador de Licenciamento Ambiental,  representando o Sr.

Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig; Paulo César Vicente de Lima,

Promotor  de  Justiça,  representando  o  Promotor  de  Justiça  Luciano  Luz  Badini
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Martins, Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação;  Antônio

Tarcizo  de  Andrade  e  Silva,  Diretor-Superintendente,  representando  o  Sr.  Mário

Winter,  Presidente da Associação Mineira de Silvicultura; Ricardo Ferreira Ribeiro,

Professor  Doutor  do  Departamento  de  Ciências  Sociais  da  PUC/MG;  e  Teddy

Marques  Farias,  Químico  do  Instituto  de  Ciências  Agrárias  da  UFMG,  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, 5 de junho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio  e  Duilio  de  Castro,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro, dispensa

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

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

discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputados  Délio  Malheiros  em  que  solicita  sejam  ouvidos  nesta  reunião  os  Srs.

Aurélio Antônio de Souza e Helvécio Silveira Magalhães, respectivamente, Gerente

de Transporte e Gerente de Operações da Petrobras Distribuidora S.A., para prestar

esclarecimentos  sobre  a  paralisação  da  distribuição  de  combustíveis  ocorrida  no
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Estado em 28/5/2012;  Délio  Malheiros  e Vanderlei  Miranda em que solicitam seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  os  preços  praticados  pela

concessionária Nascentes das Gerais, responsável pela administração da MG-050,

bem como as condições de conservação dessa rodovia. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Adalclever Lopes.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

29/5/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite, Fabiano Tolentino e Gustavo Perrella, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

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

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a discutir as políticas públicas voltadas ao esporte amador,

apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Jadson

Alves Mendonça, Diretor de Esportes da Federação dos Clubes do Estado de Minas

Gerais, e Wenceslau Teixeira Madeira Junior, Presidente da Organização De Peito

Aberto  Incentivo  ao  Esporte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Na

condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o Deputado Marques

Abreu 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 passa 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
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Projetos de Lei nºs 3.080 e 3.101/2012, que receberam parecer por sua aprovação.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  do

Projeto  de  Lei  nº  3.032/2012.  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 em que solicita seja encaminhado ao Presidente desta Casa pedido

de providências para implementar programa de ginástica laboral para os servidores

do  Legislativo;  Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo

Perrella  e  André  Quintão  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Centro  de

Referência Esportivo à Pessoa com Deficiência - Projeto Superar –, em conjunto com

a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a finalidade de

usar  essa instituição como parâmetro  para  a  criação de um  centro  de  referência

estadual; Marques Abreu, Tadeu Martins Leite e Fabiano Tolentino em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  para  debater  possibilidades  de

melhoria  na  Lei  nº  16.318,  de  2001  –  Lei  de  Incentivo  ao  Esporte.  Cumprida  a

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Marques Abreu, Presidente – André Quintão – Gustavo Perrella – Tadeu Martins

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 229/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à concessão de

Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro do segmento econômico de

produção de biocombustível.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, foi a proposição encaminhada a
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esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –

envie à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção

de medida com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º

do  referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. Ainda de acordo com o § 6° do mesmo disp ositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que  justificam  a

adoção  de  medidas  de  proteção ao contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico

produtor de biocombustível  contra benefícios fiscais irregularmente concedidos por

outros Estados, relativamente ao ICMS.

Foram concedidos pelo estado do Mato Grosso do Sul benefícios fiscais para as

indústrias  produtoras  de  biocombustíveis,  instituídos  pelo  Decreto  nº  12.906,  de

29/12/2009, e operacionalizados mediante concessão de crédito presumido do ICMS,

entre outros benefícios.

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, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 7/1/75.
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A  concessão  de  benefícios  fiscais  por  determinada  unidade  da  Federação,

unilateralmente,  propicia  que  contribuintes  nela  situados  concorram  em  melhores

condições  que os contribuintes  dos  demais  Estados,  provocando desequilíbrio  na

competitividade e prejuízos para as economias dos Estados que se preocupam em

respeitar o pacto federativo. Assim, os Estados prejudicados são forçados a aderir à

chamada “guerra fiscal”, sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua

capacidade de geração e manutenção de empregos comprometidas. Resulta que, no

final, todos saem perdendo.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de Regime Especial de Tributação – RET – para as empresas produtoras

de  biocombustíveis  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

regimes especiais os quais instituem crédito presumido equivalente a 75% do saldo

devedor  do  ICMS  devido  na  vendas  dos  produtos,  na  proporção  das  aquisições

internas de insumos com diferimento, especificamente óleo vegetal, gordura animal,

óleos e gorduras residuais, grãos de oleaginosas adquiridos internamente e metanol

adquirido do exterior.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento do Regime Especial de Tributação referente à concessão de crédito

presumido  à  indústria  de  biocombustíveis,  objetivando  a  proteção  da  economia

mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  Regime  Especial  de  Tributação

concedido à indústria de biocombustíveis, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  de

produção de biocombustíveis,  nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico de produção de biocombustíveis, nos

termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro  de 1975,  em virtude de

benefícios  fiscais  concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 229/2012.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Zé Maia, relator - Gustavo Perrella - Rômulo Viegas -

Antônio Júlio - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.998/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Moradores e Agricultores Familiares de Caiapó e

Região – Ancar –, com sede no Município de Pirapetinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2012 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 2.998/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Agricultores Familiares de Caiapó e Região – Ancar –,

com sede no Município de Pirapetinga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, 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.  27,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  sócios  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.998/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente -  Bruno Siqueira, relator - Luiz Henrique - Anselmo

José Domingos - Glaycon Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.022/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  o  Grupo  Escoteiro  Olave  Saint  Clair,  com  sede  no

Município de Betim.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  29/3/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.022/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo Escoteiro Olave Saint Clair, com sede no Município de Betim.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

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

estatutária  de  28/4/2012),  no  art.  40,  que  seus  dirigentes,  associados  ou

mantenedores não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

vantagens ou bonificações, sob qualquer forma ou pretexto; e,  no art.  54, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à respectiva

região escoteira da União dos Escoteiros do Brasil.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.022/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Anselmo José Domingos - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.126/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo declarar de utilidade pública a Associação Koryu-Kan de Karatê, com

sede no Município de Piumhi.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.126/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Koryu-Kan de Karatê, com sede no Município de Piumhi, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão da prática desportiva,

especialmente o Kenyu-Ryu Karatê Kempo.

Com esse propósito,  a instituição incentiva o aprendizado dessa modalidade de
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karatê como forma de defesa pessoal e esporte.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Koryu-

Kan de Karatê, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.126/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.140/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Atlética Veteranos Amigos – AVA –, com

sede no Município de Bom Sucesso.

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 3.140/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Veteranos Amigos – AVA –, com sede no Município de Bom Sucesso, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do

civismo e da cultura física e a promoção social.
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Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador;  participa  de  competições;  promove  entretenimento  por  meio  da

formação de bloco carnavalesco.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Atlética

Veteranos  Amigos,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.140/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.154/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Liga Araxaense de Desportos – LAD –, com sede no Município de

Araxá.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e 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 3.154/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Liga Araxaense de Desportos – LAD –, com sede no Município de Araxá.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 43, § 4º, e 88,

que as atividades de seus dirigentes, filiados, voluntários ou equivalentes não serão

remuneradas;  e,  no  art.  84,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica congênere, sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.154/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Bruno Siqueira - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.155/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Deputado Gilberto  Abramo,  o projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Vista Alegre Futebol Clube, 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 3.155/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Vista Alegre Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica
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de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  a

proteção  de  crianças,  adolescentes  e  jovens  que  vivem  em  situação  de

vulnerabilidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  fomenta  a  educação,  a  cultura,  a  formação

profissional  e  o  fortalecimento  do  núcleo  familiar  e  comunitário  da  comunidade;

realiza cursos, oficinas pedagógicas, seminários e palestras para o entendimento de

políticas básicas relacionadas ao bem-estar do menores e das famílias; incentiva a

prática de todas as modalidades esportivas; promove reuniões de caráter desportivo,

cívico, social e educacional.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Vista

Alegre Futebol Clube, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.155/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.157/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Marques Futebol Clube, com sede

no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.157/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Marques Futebol Clube, com sede no Município de São Sebastião
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do Paraíso.

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. 33 e 34, que

as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  37,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade de fins não econômicos designada no estatuto ou 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 3.157/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Anselmo José Domingos -

Bruno Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.159/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Laminação  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Timóteo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.159/2012 pretende declarar de utilidade pública o Laminação

Esporte Clube, com sede no Município de Timóteo, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão do civismo e da cultura física e a

promoção social.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador;  participa  de  competições,  sempre  zelando  pelo  cumprimento  da

legislação desportiva vigente; promove festivais e torneios desportivos.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Laminação  Esporte  Clube,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.159/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.167/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Mãos Unidas, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/5/2012 e  distribuída  às

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

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.167/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Mãos Unidas, 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.  28,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.167/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente – Luiz Henrique,  relator – Glaycon Franco – Bruno

Siqueira – Anselmo José Domingos – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.168/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais – ASFMG –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  18/5/2012 e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 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 3.168/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Servidores Federais  de  Minas  Gerais  – ASFMG –,  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. 3º, que seus

dirigentes não serão remunerados.

Ressalte-se que, no caso de dissolução da entidade, aplica-se o art. 61 do Código

Civil, que estabelece a destinação do remanescente de seu patrimônio a instituição

municipal,  estadual  ou  federal  de  fins  idênticos  ou semelhantes  aos  da  entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.168/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco - Anselmo José Domingos -

Bruno Siqueira - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 689/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe, resultante do



489
____________________________________________________________________________

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.252/2009, dispõe sobre a criação do Selo

Azul  de  controle  e  redução  do  consumo de água potável  para  os  Municípios  no

âmbito do Estado de Minas Gerais.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/3/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

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

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

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

Fundamentação

A proposição pretende criar o “selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e

pela redução do consumo de água potável”,  por meio do qual Municípios poderão

receber o reconhecimento de “amigo da natureza e da preservação da vida”, com

divulgação nos meios de comunicação.

Nesse sentido, a proposição determina a criação de um banco de dados estadual

para armazenar informações sobre o consumo de água potável nos Municípios, ao

qual serão integrados os sistemas de controle de consumo de água dos Municípios

abastecidos  pela  Copasa-MG ou  pelos  Serviços  Autônomos  de  Água e  Esgoto  -

Saaes.

Oriunda  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.252/2009,  a  matéria  foi

apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que seguiu a mesma linha de

análise  manifestada  na  legislatura  anterior,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  se

fazerem ajustes jurídicos e os posicionamentos favoráveis ao projeto expressos pelas

Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru. Ao responder à diligência,

tais  órgãos  ressaltaram, na legislatura  passada,  a  importância  de  se  levarem em

conta as particularidades de cada região do Estado, para se avançar na solução de

problemas de infraestrutura de controle e abastecimento de água. Destacaram, ainda,

a  necessidade  do  estabelecimento  de  critérios  objetivos  que  levassem  em

consideração as diferenças regionais do Estado.

Com vistas a corrigir  impropriedades técnicas e jurídicas,  bem como acolher as
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contribuições dessas duas Pastas, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou

o Substitutivo nº 1 à proposta formulada no Projeto de Lei nº 689/2011.

Ainda na legislatura anterior, a Comissão de Minas e Energia teve a oportunidade

de apreciar a matéria. Em seu parecer, reconheceu o mérito da proposição e o fato de

que a água, sendo um recurso natural limitado, fundamental à saúde e ao bem-estar

da  população,  necessita  de  um  gerenciamento  adequado  para  garantir  seu  uso

múltiplo  e  racional  para  as  presentes  e  futuras  gerações.  Naquela  oportunidade,

julgou conveniente,  entretanto,  acrescentar duas outras medidas ao projeto, quais

sejam:

- estender o sistema integrado de informações sobre o abastecimento público de

água a todos os Municípios mineiros (e não limitá-lo a Municípios abastecidos pela

Copasa-MG e por Saaes);

- incluir o índice de perda de água de sistemas de abastecimento como critério para

a concessão do Selo Azul.

Considerando o fato de vários Municípios terem seus sistemas de abastecimento de

água operados sem a participação da Copasa-MG ou de Saaes estruturados e a

necessidade de criação de um banco de dados estadual para auxiliar na habilitação e

concessão  do  Selo  Azul,  as  propostas  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  foram

introduzidas no projeto

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS –,

coordenado pela  Secretaria  Nacional  de  Saneamento  Ambiental,  no  ano de 2007

grande  número  de  sistemas  de  abastecimento  mineiros  apresentaram  elevados

índices de perda de água tratada, decorrente, na maioria das vezes, de vazamentos e

rompimentos na tubulação pública de distribuição. Essas perdas atingiram patamares

superiores a 60% da água produzida em determinadas cidades do Estado. Portanto,

a  inclusão  do  controle  de  perdas  de  água  tratada  é  um  bom  parâmetro  a  ser

considerado na concessão do Selo Azul.

Por  concordarmos  com  a  proposta  apresentada  na  legislatura  passada  pela

Comissão de Minas e Energia, a qual, a nosso ver, melhor responde aos objetivos da

instituição  do  selo,  em  conformidade  com  as  particularidades  de  cada  região  do

Estado, apresentamos o Substitutivo nº 2, na conclusão deste parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 689/2011, no 1º

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

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a concessão do Selo Azul a Municípios que atenderem a padrões de

consumo e de perda de água de abastecimento público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os Municípios que atenderem aos padrões de consumo e de perda de

água de abastecimento público estabelecidos em regulamento receberão certificação

do Estado, na forma do Selo Azul, que reconhecerá:

I - a eficiência do sistema de abastecimento público de água;

II - o uso racional da água de abastecimento público;

III - o Município como amigo da natureza e da preservação da vida.

Parágrafo único - Regulamento do Poder Executivo estabelecerá os requisitos para

a concessão, a validade e a revogação do Selo Azul, observadas as peculiaridades

regionais.

Art. 2º - Para os fins desta lei, o Estado manterá sistema integrado de informações

sobre  o  abastecimento  público  de  água  nos  Municípios  e  promoverá  ampla

divulgação do Selo Azul nos meios de comunicação.

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Luzia Ferreira - Sávio Souza

Cruz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 948/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A  proposição  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Carlin  Moura,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.793/2010, “estabelece a política de proteção

de bens de interesse cultural face à implantação, instalação e ampliação de antenas

de telefonia celular, rádio, televisão e equipamentos similares no Estado”.
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/4/2011,  foi  a  matéria  distribuída  às

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

Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe cria a política de proteção de bens de interesse cultural

em face da implantação, instalação e ampliação de antenas de telefonia celular, rádio,

televisão e equipamentos similares no Estado (art. 1º, “caput”). Foram considerados

bens de interesse cultural aqueles de natureza material, especialmente protegidos por

lei,  ato  administrativo  ou  decisão  judicial,  que  sejam  portadores  de  referência  à

identidade,  à  ação  e  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade

mineira,  entre  os  quais  se incluem as obras,  objetos,  monumentos,  edificações  e

demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos

e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  espeleológico,

paleontológico, ecológico, turístico e científico, bem como as áreas de seu entorno.

O art. 3º do projeto estabelece que a implantação, a instalação e a ampliação de

equipamentos  mencionados  no  art.  1º  em  área  onde  estejam  situados  bens  de

interesse  cultural  dependerão  de  prévia  aprovação  pelos  órgãos  de  proteção  ao

patrimônio cultural competentes.

Na sequência, o art. 4º institui as diretrizes para implantação, instalação, operação

e  ampliação  dos  equipamentos  previstos  no  art.  1º.  Dispõe  o  art.  5º  que  os

equipamentos já instalados e em funcionamento que estejam em desconformidade

com  as  disposições  do  projeto  deverão  a  elas  adequar-se  no  prazo  de  um  ano

contado da data de sua publicação.

Por fim, de acordo com o art. 6º, aos infratores será aplicada multa diária de 5.000

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs –, sem prejuízo da aplicação

de outras sanções cabíveis.

De  acordo  com  a  justificação  que  acompanha  o  projeto,  a  iniciativa  pretende

“estabelecer o equilíbrio da preservação do nosso patrimônio natural e cultural e o
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desenvolvimento  econômico,  de  forma  harmônica  e  eficiente,  evitando  assim  o

embate entre a população, o poder público e empresas, como está ocorrendo no caso

da  Capela  de  São  Domingos  do  Rio  do  Peixe,  a  Igrejinha  do  Padre  Bento,  no

Município de Dom Joaquim”.

Do ponto de vista jurídico, pode-se dizer que a matéria se insere na competência

legislativa estadual. Com efeito, dispõe a Constituição da República que compete à

União,  ao  Estado  e  ao  Município  legislar  concorrentemente  sobre  a  proteção  do

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, nos termos do art. 24,

VII. Disposição de conteúdo semelhante está prevista no art. 10, XV, “g”, da Carta

mineira. Além disso, a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada a

outro Poder.

Pelo  exposto,  e  considerando  que  a  matéria  é  uma  resposta  efetiva  deste

Parlamento a um problema que põe em risco a preservação do patrimônio mineiro,

somos favoráveis a sua aprovação.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 948/2011.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Anselmo José Domingos - Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.225/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.225/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº  4.495/2010,  cria  a Política de

Modernização Tecnológica na rede pública de ensino.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/4/2011, a proposição foi distribuída às

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

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame institui  a Política de Modernização Tecnológica na rede

pública de ensino, a qual “compreende a instalação progressiva de equipamentos de

informação e comunicação que auxiliem no aprendizado dos alunos e no trabalho dos

professores,  tornando  o  ensino  mais  dinâmico  e  atualizado  com  os  avanços

tecnológicos existentes”.

Para  tanto,  o  projeto  prevê  a  utilização  de  “lousas  eletrônicas  e  o  respectivo

comando”, o uso de “computadores e ‘lap-tops’ com acesso à internet banda larga e

interligados à lousa” bem como a utilização de “equipamentos sonoros e multimídia

para  reprodução  tanto  de  material  externo  como  de  produção  dos  próprios

educadores e educandos” e, por fim, o uso de “rede sem fio (‘wireless’), que permita a

utilização dos equipamentos e exposição de conteúdos nos mais diferentes espaços

da  escola”.  Tal  política  de  modernização  compreende,  ainda,  a  capacitação  de

educadores para o melhor uso dos equipamentos e a “adequação do espaço físico às

novas necessidades”.

A proposição estabelece que o campo de incidência da Política de Modernização

Tecnológica abrange “todas as escolas estaduais, inclusive as de caráter técnico e

profissionalizante”.

Nos termos do projeto, para a implementação dessa política, “as escolas estaduais

contarão  com  o  devido  suporte  técnico,  operacional  e  de  manutenção  dos

equipamentos e sistemas utilizados”.

A proposição apresenta problemas de ordem jurídico-constitucional, a começar pela

invasão de seara própria do Poder Executivo, no que concerne à previsão expressa

de uma série de ações que configuram medidas de natureza tipicamente executiva.

Nesse passo, resta violado o art. 2º da Constituição da República, relativo ao princípio

da separação dos Poderes.

Ademais,  nosso  sistema  jurídico  não  confere  respaldo  a  projeto  de  iniciativa

parlamentar que acarrete aumento de despesa sem a correspondente indicação das

fontes dos recursos necessários a sua concretização.

Nesse ponto, há também afronta à Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – Lei
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de Responsabilidade Fiscal.

Registre-se,  outrossim, que há farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

consignando a inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que instituem

programas de ação e geram despesas, como no caso da ADI 2.730, que objetivava

impugnar lei  editada no Estado de Santa Catarina a qual  instituía o Programa de

Assistência  às  Pessoas  Portadoras  da  Doença  Celíaca.  Confiram-se,  ainda,  os

seguintes julgados: ADI 2.654, ADI 2.239 e ADI 2.296.

Importa  ressaltar  que já  existe  previsão  expressa  no Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental – PPAG – de programas voltados para a modernização tecnológica,

embora esses não desçam a minúcias (tal qual o projeto em exame) que acabam por

esvaziar a margem de discricionariedade que sempre há de remanescer ao Executivo

para a implementação das ações administrativas.

Cite-se como exemplo o Programa nº 30 (que trata de novos padrões de gestão e

atendimento da educação básica), que tem como unidade responsável a Secretaria

de Estado de Educação. O objetivo de tal programa é melhorar o desempenho das

escolas por meio da definição e da implantação de padrões relacionados à gestão

escolar, à rede física e aos recursos didático-pedagógicos, visando ao aprendizado e

à eficiência operacional.

No  âmbito  do  citado  programa,  há  uma  série  de  ações  voltadas  para  a

modernização tecnológica, como as Ações nºs 4452 e 4476, denominadas Escola em

Rede, as quais, voltadas, respectivamente, para o ensino fundamental e médio, têm

como finalidade propiciar às escolas condições de atuar de forma mais articulada e

cooperativa por meio da cultura do trabalho em rede e da incorporação das novas

tecnologias  da  informação  às  suas  atividades  educativas  e  administrativas,

garantindo aos  professores e  técnicos escolares  a  qualificação necessária para a

utilização das tecnologias de informação e comunicação – TICs.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.225/2011.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Glaycon Franco -  Luiz Henrique - Bruno
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Siqueira - André Quintão - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.671/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 1.671/2011 institui  o

Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e privadas do sistema de ensino do

Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria.

Fundamentação

A proposição em exame institui o Projeto Semeando o Verde nas escolas públicas e

privadas  do  sistema  de  ensino  do  Estado,  visando  à  conscientização  sobre  a

importância da preservação do meio ambiente.

Nos termos do projeto, cada turma de alunos da 1ª série do ensino fundamental

plantará, no Dia da Árvore, comemorado anualmente em 21 de setembro, uma muda

de árvore da flora nativa, preferencialmente de espécie que se encontre em extinção,

em sua escola ou em local por ela indicado.

Ainda  consoante  a  proposição,  na  mencionada  data  serão  promovidas  ações

educativas sobre os temas ecologia e preservação do meio ambiente.

Portanto, do ponto de vista temático, o projeto trata da interface entre a educação e

o meio ambiente. Com efeito,  a efetivação da proteção do meio ambiente guarda

estreita relação com a questão da conscientização das pessoas acerca da relevância

do tema, o que necessariamente passa pelo processo educativo.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, faz-se oportuno trazer à colação o disposto

no  “caput”  do  o  art.  225  da  Constituição  da  República,  cujos  termos  seguem

transcritos:

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
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futuras gerações.”

Cotejando-se  o  conteúdo do projeto  em exame com o  dispositivo  constitucional

transcrito, resulta claro que a proposição busca conferir maior densidade normativa a

este último, ao instituir, no âmbito das escolas, o plantio de mudas de flora nativa, no

Dia  da  Árvore,  associado  à  promoção  de  ações  educativas  acerca  de  temas

ecológicos e ambientais. Deste modo, promove-se, pela iniciativa legislativa do poder

público,  o  necessário  e  desejável  engajamento  da  comunidade  escolar  na  causa

ambiental.

Cabe dizer  que o meio ambiente ecologicamente equilibrado,  para  além de um

direito  de  todos  nós,  apresenta-se  como  um  direito  da  espécie  humana;  daí  a

preocupação de preservá-lo para o desfrute das gerações vindouras.

Isso posto, é preciso dizer que tanto no campo ambiental quanto no da educação o

Estado está habilitado a legislar por via da competência concorrente, com base no

disposto no art. 24, incisos VI e IX, respectivamente.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de iniciativa, de modo

que é lícito a este Parlamento deflagrar o processo de elaboração legislativa sobre a

matéria.

Ressalte-se  que  a  análise  desta  Comissão  deve  restringir-se  ao  juízo  de

admissibilidade  do  projeto,  cabendo à Comissão de Meio  Ambiente  pronunciar-se

quanto aos aspectos do mérito da proposição.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.671/2011.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Bruno Siqueira - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.794/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em epígrafe “institui  o

Programa Estadual de capacitação e Qualificação Social e Profissional – PEQ-MG –
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e dá outras providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 20/5/2011,  foi  a  proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, 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 os aspectos jurídico, constitucional e legal da matéria.

Fundamentação

O projeto em análise propõe, nos termos de seu art. 1º, autorizar o Poder Executivo

a instituir Programa Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional –

PEQ-MG – com a finalidade de promover a formação inicial de jovens e adultos, a

capacitação dos trabalhadores autônomos, empreendedores, agricultores familiares,

integrantes  da  economia  solidária  e  beneficiários  do  Bolsa  Família,  trabalhadores

rurais e trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, a qualificação da mão

de obra desempregada e o aperfeiçoamento profissional frequente dos trabalhadores

através da educação continuada.

Não  obstante a  importância  do  tema,  o  projeto  em análise apresenta vícios  de

natureza jurídico-constitucional, uma vez que estabelece ações que são inerentes à

atividade do Poder Executivo.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução de programas

são atividades administrativas e estão inseridas na competência material do Estado,

cabendo  ao  Poder  Executivo,  estruturado  como  o  detentor  dos  instrumentos

apropriados para criar programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos,

a  competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização para tal.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes

da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o

Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada

Poder possui  uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma

parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

São as chamadas funções típicas e atípicas.
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As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra.

Ao Poder Executivo, a norma constitucional atribui a função típica de administrar,

por meio de atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao Chefe

do Poder Executivo a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a

administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,

prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos Poderes.

Nesse  sentido,  tem-se  pronunciado  o  Supremo  Tribunal  Federal,  conforme  a

Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa,

ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na  Constituição  da  República,

conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Ademais, é preciso reconhecer que, ao conferir atribuições à Secretaria de Estado

de Trabalho e Emprego, a proposição se insere no âmbito da reserva de iniciativa do

Governador  do Estado para  as  leis  que disponham sobre criação,  estruturação e

atribuições de órgãos da administração afetos ao Poder Executivo.

De  fato,  o  processo  de  estruturação  e  definição  das  atribuições  dos  órgãos

integrantes  da  administração  pública  estadual  é  matéria  que,  por  sua  natureza,

encontra-se entre aquelas de iniciativa privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, a

Constituição do Estado, em seu art. 66, III, "e", determina que é matéria de iniciativa

privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e extinção de Secretaria

de Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.

E, ainda, quanto à autorização para a celebração de convênios, conforme consta do

art.  2º do projeto, ressaltamos que o Poder Legislativo não tem competência para

editar norma autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez que a celebração de

convênio é atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto, da

competência deste último.
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Nesse sentido, dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que compete privativamente

ao  Governador  do  Estado  celebrar  convênio  com  entidade  de  direito  público  ou

privado.

A Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165,

publicada no "Diário da Justiça" de 26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da

autorização do Legislativo para firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso

XXV  do  art.  62  da  Constituição  Estadual,  o  qual  determinava  que  competia  à

Assembleia Legislativa autorizar a celebração de convênio pelo governo do Estado

com  entidades  de  direito  público  ou  privado  e  ratificar  o  que,  por  urgência  ou

interesse  público,  for  efetivado  sem  tal  autorização,  desde  que  encaminhado  à

Assembleia Legislativa nos dez dias subsequentes à sua celebração.

Não  obstante os  argumentos  acima expendidos,  o  projeto  de  lei,  ainda  que de

iniciativa  parlamentar,  pode fixar  diretrizes  de  políticas  públicas estaduais,  não se

admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas

decorrentes dessas políticas, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir  a

melhor forma de implementá-las.

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá

o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência  privativa  para  as

providências indispensáveis ao sucesso da medida.

Assim, apresentamos, ao final, o Substitutivo nº 1, que, além de promover alguns

reparos para o aprimoramento da proposição, não abarca os dispositivos de natureza

administrativa.

Por  fim,  alertamos  que a  análise  dos  aspectos  meritórios  da  proposição,  assim

como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas

comissões de mérito.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.794/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a política estadual de capacitação e qualificação social e profissional.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A política estadual de capacitação e qualificação social e profissional será

formulada e implementada com a observância ao disposto nesta lei.

Art. 2º – São objetivos da política de que trata esta lei a promoção da formação

inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos  trabalhadores  autônomos,

empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da  economia  solidária  e

beneficiários do Bolsa Família, trabalhadores rurais e trabalhadores em situação de

vulnerabilidade  social,  a  qualificação  da  mão-de-obra  desempregada  e  o

aperfeiçoamento  profissional  frequente  dos  trabalhadores  através  da  educação

continuada.

Art. 3º – A política de que trata esta lei será formulada e implementada observando-

se as seguintes diretrizes:

I – articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento;

II  –  qualificação  como  direito  e  política  pública  e  instrumento  indispensável  à

inclusão do trabalhador e ao aumento de sua permanência no mundo do trabalho;

III – diálogo e controle social, tripartismo e negociação coletiva;

IV  –  não  superposição  entre  ações  do  Estado  e  ações  dos  Municípios  e

estabelecimento  de  critérios  objetivos  de  distribuição  de  responsabilidades  e

recursos;

V – adequação das demandas do mercado de trabalho e da sociedade à oferta de

ações de qualificação, consideradas as especificidades do setor produtivo;

VI – trabalho como princípio educativo;

VII – reconhecimento dos saberes acumulados na vida e no trabalho, por meio da

certificação profissional e da orientação profissional;

VIII – efetividade social e qualidade pedagógica das ações;

IX – observância das demandas específicas de cada região do Estado.

Art. 4º – O Estado, na organização das ações referentes à política de que trata esta

lei, adotará como prioridade:

I – desenvolvimento de estudos prospectivos de demanda e oferta de trabalho e

qualificação social e profissional e ações de supervisão e monitoramento;

II  –  desenvolvimento  de  oportunidades,  vocação,  implantação  de  empresas  e
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atendimento de populações vulneráveis;

III – desenvolvimento de planos que atendam as demandas regionais específicas

de acordo com as características socioeconômicas de cada região do Estado;

IV  –  articulação  que  permita  auxiliar  ou  complementar  o  Plano  Nacional  de

Qualificação - PNQ.

Art. 5º – Definem-se como qualificação social e profissional as ações de educação

profissional que contribuam para:

I – inserção do trabalhador no mercado de trabalho;

II – formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador;

III  –  elevação  da  escolaridade  do trabalhador,  por  meio  da  articulação  com  as

políticas públicas de educação, em particular com a educação de jovens e adultos e a

educação profissional e tecnológica;

IV – inclusão social do trabalhador, o combate à discriminação e a vulnerabilidade

das populações;

V – obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de

geração de oportunidades de trabalho e de renda;

VI – permanência no mercado do trabalho, reduzindo os riscos de demissão e as

taxas de rotatividade;

VII – êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia

popular solidária;

VIII – elevação da produtividade, da competitividade e da renda;

IX – o desenvolvimento de ações de caráter macroeconômico e micro e pequenos

empreendimentos,  para  permitir  o  aproveitamento,  pelos  trabalhadores,  das

oportunidades geradas pelo desenvolvimento local e regional;

X – direcionamento do desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, como

definido pelo art. 39 e seguintes da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

XI - articulação com todas as ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e

Renda, inclusive com os beneficiários do seguro-desemprego.

Art.  6º  -  As  ações  de  qualificação  social  e  profissional  serão  direcionadas

prioritariamente para:
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I – beneficiários do Programa do Seguro-Desemprego;

II – trabalhadores domésticos;

III  – trabalhadores empregados em empreendimentos ou empresas afetadas por

processos  de  modernização  tecnológica,  privatização  e  outras  formas  de

reestruturação produtiva, ou vítimas de desemprego em massa causados por fatores

ecológicos, econômicos ou sociais relevantes;

IV – pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social, inclusive do Programa

Bolsa  Família;  de  ações  afirmativas  de  combate  à  discriminação;  de  políticas  de

integração e desenvolvimento regional e local;

V – trabalhadores internos e egressos do sistema penal  e jovens submetidos a

medidas socioeducativas;

VI – trabalhadores libertos de regime de trabalho degradante e de familiares dos

egressos do trabalho infantil;

VII – trabalhadores de empresas incluídas em arranjos produtivos locais;

VIII – trabalhadores de setores considerados estratégicos da economia, segundo a

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda;

IX  –  trabalhadores  autônomos,  por  conta  própria,  cooperativados,  em  condição

associativa ou autogestionada;

X – trabalhadores do setor artístico, cultural e de artesanato;

XI – trabalhadores de pequenas e microempresas;

XII – estagiários;

XIII – adolescentes em situação de risco;

XIV  –  trabalhadores  rurais  e  da  pesca,  agricultores  familiares,  assalariados

empregados  ou  desempregados,  trabalhadores  em  atividades  sujeitas  a

sazonalidades por motivos de restrição legal, clima, ciclo econômico e outros fatores

que possam gerar instabilidade na ocupação e fluxo da renda;

XV – trabalhadores da administração pública;

XVI – pessoas com deficiência;

XVII – mulheres vítimas de violência doméstica;

XVIII – trabalhadores desempregados de longa duração, de baixa renda e de baixa

escolaridade;
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XIX – trabalhadores afrodescendentes;

XX – trabalhadores indiodescendentes;

XXI – trabalhadores com mais de quarenta anos de idade;

XXII – trabalhadores sem ocupação cadastrados no Sistema Nacional de Empregos

- Sine - no Estado.

Parágrafo  único  –  Além  dos  trabalhadores  previstos  no  “caput”  deste  artigo,

poderão ser atendidos gestores e representantes em fóruns, comissões e conselhos

de formulação e implementação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda.

Art. 7º – O “caput” do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, fica acrescido do

seguinte inciso VII:

“Art. 5º – (…)

VII  –  a  formação  profissional  inicial  de  jovens  e  adultos,  a  capacitação  dos

trabalhadores  autônomos,  empreendedores,  agricultores  familiares,  integrantes  da

economia  solidária,  trabalhadores  rurais  ou  trabalhadores  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  a  qualificação  de  mão  de  obra  desempregada  e  de

beneficiários  do  Bolsa  Família,  e  o  aprimoramento  profissional  frequente  dos

trabalhadores através da educação continuada, nos termos dos arts. 39, 40, 41 e 42

da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional.”

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Glaycon Franco - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.725/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei n° 2.725/2011 “dispõe sobre

o concurso literário Poesia na Escola”.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3/12/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para
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receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais  e  legais  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A  proposição  ora  em  análise  pretende  obrigar  o  Estado  de  Minas  Gerais  a

promover,  a cada dois anos, concurso de poesia entre os alunos da rede pública

estadual  de ensino,  denominado “Poesia na Escola”,  com o objetivo de estimular,

fortalecer  e  desenvolver  a  leitura  e a cultura  literária  dos educandos.  Estabelece,

ainda, o âmbito de abrangência territorial, as etapas do concurso e a composição da

banca examinadora.

Na justificação da proposição, o autor afirma que “[...] a sociedade e o Estado não

dedicam a necessária atenção especial à valorização da atividade artístico-literária

desses  verdadeiros  aprendizes  de  poetas,  a não  ser  no  ambiente  escolar  –  pelo

carinho e cuidado dos nossos abnegados mestres e mestras. Nenhum estímulo à

perpetuação da produção dos meninos e meninas e jovens que, com um mínimo de

incentivo,  poderiam,  quem  sabe,  tornar-se nossos  novos  Drummonds,  Alphonsus,

Dirceus, Sabinos, Pelegrinos e Rosas”.

Sobre o assunto é importante lembrar que a Constituição Federal, no seu art. 24, IX

e XV, conferiu aos Estados a competência concorrente para legislar sobre educação e

cultura, bem como sobre proteção da infância e da juventude, o que foi confirmado

pela Constituição Estadual em seu art. 10, XV, “i” e “p”.

A  Lei  Federal  n° 8.069,  de  13/7/90,  denominada  Esta tuto  da  Criança  e  do

Adolescente – ECA –, em seu art. 4°, prevê o “dever  da família, da comunidade, da

sociedade  em  geral  e  do  poder  público  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade

e à convivência familiar e comunitária”.

Ainda,  no  art.  58,  estabelece  que  “no  processo  educacional  respeitar-se-ão  os

valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do

adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de
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cultura”.

No âmbito estadual, foi editada a Lei n° 14.493, de  9/12/2002, que “institui o Dia

Estadual da Poesia e o concurso anual de poesia Carlos Drummond de Andrade”.

Analisando a proposição e a referida lei, verificamos que possuem conteúdo similar, o

que não justificaria a edição de uma nova lei.

Dessa forma, para aperfeiçoar a legislação existente e conferir maior efetividade à

norma, propomos a alteração da Lei n° 14.493, de 20 02, conforme o Substitutivo n°1,

ao final redigido, que abrange o conteúdo da proposição em análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.725/2011 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 14.493, de 9 de dezembro de 2002, q ue institui o Dia Estadual da

Poesia e o concurso anual de poesia Carlos Drummond de Andrade.

Art. 1° – O parágrafo único do art. 2° da Lei n° 14 .493, de 9 de dezembro de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2° – (…)

Parágrafo único – O regulamento do concurso de que trata o “caput” deste artigo,

que conterá regras sobre as etapas, os prêmios, a banca examinadora, dentre outros

assuntos, será estabelecido pelo órgão competente.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira – Glaycon Franco – Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.996/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, altera o art. 13 da Lei

nº 19.091, de 30/7/2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação – FEH –,

criado pela Lei nº 11.830, de 6/7/95”.

A proposição foi distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

original.

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

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

Fundamentação

A proposição em análise pretende modificar o art. 13 da Lei nº 19.091, de 2010, que

dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação - FEH.

De  acordo  com  o  projeto,  o  grupo  coordenador  passará  a  contar  com  oito

integrantes,  tendo  sido  excluída  a  representação  da  Assembleia  Legislativa.  E,

embora  permaneça  inalterado  o  número  de  representantes  da  sociedade  civil

organizada, duas vagas passam a ser ocupadas por representantes de movimentos

populares.

Por meio da Mensagem nº 204/2012, o Governador salienta que “a alteração do

dispositivo é necessária para que haja a devida adequação da Lei nº 19.091, de 2010,

aos ditames da Lei Federal nº 11.124, de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional

de Habitação de Interesse Social – SNHIS –, cria o Fundo Nacional de Habitação de

Interesse Social – FNHIS – e institui o Conselho Gestor do FNHIS”.

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

constitucional que impeçam a tramitação do projeto, destacando que o art. 12 da lei

federal acima citada impõe uma série de requisitos para que o Estado possa receber

os  recursos  do  FNHIS,  tais  como  “(…)  a  constituição  de  fundo,  com  dotação

orçamentária  própria,  destinado a  implementar  Política  de  Habitação de Interesse

Social e receber os recursos do FNHIS, e a constituição de conselho que contemple a

participação de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade

ligados à área de habitação, garantido o princípio democrático de escolha de seus

representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes dos

movimentos populares”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  propostas  não  implica  geração  de  despesas  para  o

erário e, por conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Atualmente,  segundo  o  art.13  da  Lei  nº  19.091,  de  2010,  integram  o  grupo

coordenador  do  FEH:  a)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  que  será  o  seu  Presidente;  b)  um

representante  da  Companhia  de  Habitação  do  Estado  de  Minas  Gerais;  c)  um

representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  d)  um

representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda;  e)  um  representante  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas  Gerais;  e f)  quatro representantes da

sociedade civil organizada, com assento no Conselho Estadual de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana – Conedru.

Importante  destacar  que o  §  1º  do  referido  artigo  estabelece que “para  fins  do

cumprimento das normas do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –

SNHIS –, o grupo coordenador do FEH é também o Conselho Gestor do Fundo”. Já o

§ 4º garante a representantes de movimentos populares ligados à área de habitação

25% das vagas destinadas a representantes da sociedade civil.

Com efeito, nota-se que a composição vigente do grupo coordenador ou conselho

gestor do FEH vai de encontro ao que foi estabelecido no art. 12 da Lei Federal nº

11.124, de 2005,  no que diz respeito às vagas destinadas aos representantes de

movimentos populares, os quais não alcançam a representação de 25% do total de

membros do conselho.

Faz-se  necessário,  portanto,  compatibilizar  tais  normas,  pois,  permanecendo tal

situação,  o  Estado  poderá  deixar  de  receber  recursos  destinados  à  política

habitacional de interesse social. Por esse motivo, é pertinente a modificação proposta

pelo projeto.

Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do

projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.996/2012, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Doutor  Viana,  Presidente  -  Zé  Maia,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Rômulo  Viegas  -

Gustavo Perrella - Tiago Ulisses.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.074/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  restaurantes,  lanchonetes  e  similares  localizados  no

Estado  de  Minas  Gerais  disponibilizarem  cadeira  infantil  de  acordo  com  norma

técnica que especifica e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2012, a proposição foi distribuída às

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

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento pretende obrigar  os restaurantes, as lanchonetes e

similares  localizados  no  Estado  a  disponibilizar  cadeira  infantil  conforme  as

especificações contidas na Norma Técnica NBR 13.919, da Associação Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT.

Podemos  nos  indagar  se  medidas  como as  que  se  pretende  implementar  não

seriam afetas  ao interesse local.  Com efeito,  o princípio geral  que norteia toda a

repartição de competências entre os entes da Federação é o da predominância do

interesse. Assim, cabem à União as matérias em que predomina o interesse nacional;

aos  Estados,  aquelas  em  que  predomina  o  interesse  regional  e,  finalmente,  aos

Municípios, aquelas em que predomina o interesse local.

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 24, incisos V, VIII e XV, conferiu aos

Estados a competência para legislar concorrentemente sobre proteção e defesa do

consumidor e da infância. Ainda, no art. 170, inciso V, previu que a ordem econômica

deve ser guiada por vários princípios, dentre eles a defesa do consumidor e, no art.

5°, inciso XXXII, determinou que o Estado promoverá , na forma da lei, a defesa do

consumidor.
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A Lei Federal n° 8.069, de 1990 – Estatuto da Crian ça e do Adolescente –, no art.

4°,  determina ser “dever da família,  da comunidade,  da sociedade em geral  e do

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

O art. 6° prevê que “na interpretação desta Lei lev ar-se-ão em conta os fins sociais a

que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e

coletivos,  e  a  condição  peculiar  da  criança  e  do  adolescente  como pessoas  em

desenvolvimento”. O art. 16, por sua vez, prevê que o direito de liberdade da criança

compreende  o  direito  de  “ir,  vir  e  estar  nos  logradouros  públicos  e  espaços

comunitários, ressalvadas as restrições legais”.

A União também editou a Lei Federal n° 8.078, de 19 90, denominada Código de

Defesa  do  Consumidor,  que  contém  normas  gerais  de  proteção  e  defesa  do

consumidor.

Importante destacar que a ABNT, órgão responsável pela normalização técnica no

País,  editou  a  ABNT  NBR  15991-2011,  que  “estabelece  os  requisitos  mínimos

relativos à segurança de cadeiras altas do tipo doméstico para crianças com até 15

kg,  capazes  de manter  a  criança em uma posição sentada devido  à  sua própria

coordenação, com o objetivo de minimizar acidentes resultantes do uso normal”  e

“especifica os métodos de ensaio para a avaliação dos requisitos de cadeiras altas

para crianças”.

Analisando a competência definida pela Constituição e as normas federais vigentes

sobre o assunto, podemos chegar à conclusão de que os Estados estão autorizados

a suplementar a legislação federal, regulando de forma específica aquilo que a União

houver regulado de forma geral e desde que não contrarie as normas gerais.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.074/2012.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Luiz Henrique – Glaycon

Franco – Anselmo José Domingos – Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria o cargo de

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

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

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

Fundamentação

A proposição em tela pretende criar,  no Poder Executivo do Estado, o cargo de

Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos  e  o

respectivo gabinete. Conforme mensagem encaminhada pelo Governador do Estado,

as finalidades são o assessoramento técnico especializado direto sobre investimentos

no âmbito do Poder Executivo e a coordenação e integração dos projetos e ações

correspondentes.

A proposição pretende criar, ainda, o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia

Civil.  Conforme  a  referida  mensagem,  a  finalidade  é  aprimorar  o  arranjo  diretivo

dessa instituição.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou.  O  substitutivo  objetiva  compatibilizar  o  texto  da  proposição,  em

especial  seus  arts.  2º  e  4º,  com  o  disposto  na  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,

atendendo à técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou pela aprovação
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da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda n° 1, que apresentou. Tal emenda visa conf erir maior clareza ao texto do

projeto no que tange ao vencimento atribuído ao cargo de Secretário Extraordinário.

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. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag - informou, mediante ofício, que o impacto financeiro-orçamentário anual da

proposição será de R$311.625,33.

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. O limite da despesa de pessoal, em percentual

da  receita  corrente  líquida  -  RCL  -,  estabelecido  no  art.  20,  II,  “c”,  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  é  de  49% para  o Executivo.  A despesa com pessoal  do

Executivo, considerando a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, tomando-se

como referência  o  mês  de  abril,  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 óbice 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.

Conclusão

Conforme o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.086/2012 no 1°

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, 6 de junho de 2012.
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Doutor  Viana,  Presidente  -  Zé  Maia,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Rômulo  Viegas  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 223/2012, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que altera o art. 96 de Lei Delegada nº

180, de 20/1/ 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública

do Poder executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

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

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

com o art. 102, do Regimento Interno.

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

constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição em exame pretende alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

O referido artigo dispõe sobre a finalidade da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais – Cetec – e estabelece suas competências. A redação atual do dispositivo

prevê que o Cetec tem por  finalidade desenvolver,  gerir  e  difundir  conhecimentos

técnicos e científicos para prover suporte tecnológico às empresas instaladas e em

instalação  no  Estado,  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  econômico  e  social

sustentável  de  Minas  Gerais,  observada  a  política  formulada  pela  Secretaria  de

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes. A redação proposta pelo

projeto dispõe que o Cetec terá por finalidade apoiar o desenvolvimento tecnológico

das  empresas  e  da  economia  mineira,  por  meio  de  parcerias,  prospecção  e

identificação de tecnologias de interesse estratégico e de fontes de financiamento

para  desenvolvimento  e  inovação,  buscando  a  elevação  da  produtividade  e

competitividade das indústrias instaladas ou em instalação no Estado, observadas a

política formulada pela Sectes e as necessidades do mercado.

Nos termos da mensagem do Governador que encaminha a proposta, as mudanças
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visam  permitir  que  o  Cetec,  “em  cooperação  com  outras  instituições,  apoie  o

desenvolvimento  socioeconômico  por  meio  da  prospecção  e  identificação  de

tecnologias de interesse do Estado, bem como de fontes de financiamento para o

aprimoramento e a inovação científico-tecnológicos, de forma a elevar a produtividade

e a competitividade das indústrias instaladas ou em instalação em Minas Gerais”.

Ainda de acordo com exposição de motivos da Sectes, a remodelagem institucional

do Cetec visa “acrescentar à relação entre o centro de conhecimento e a indústria de

Minas a  flexibilidade,  a adequabilidade em relação aos  desafios  do mercado e a

celeridade necessárias às respostas tecnológicas em processos de produtos”.

Conforme informação disponibilizada no portal de notícias do Governo do Estado de

Minas  Gerais  (www.agenciaminas.mg.gov.br),  o  projeto  em  análise  decorre  do

Programa de Apoio à Competitividade da Indústria Mineira, que tem como objetivo

tornar a indústria mineira mais competitiva e gerar mais empregos de qualidade no

Estado. De acordo com as informações encontradas no portal citado, a proposição

pretende ampliar a atuação do Cetec no Estado, permitindo que ele atue em parceria

com  outras  instituições  na  identificação  de  novas  fontes  de  financiamento  que

assegurem mais inovação científico-tecnológica para a indústria mineira.

Conforme disposto no art. 12, III, “b”, 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 Cetec integra a Administração Indireta do Poder

Executivo do Estado, por vinculação à Sectes.

Assim, no que toca aos aspectos jurídicos, sobre os quais cabe a esta Comissão se

manifestar,  não  encontramos  óbices  à  tramitação  da  matéria,  uma  vez  que  a

proposição está compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, III, “e”, da

Constituição do Estado,  que dispõe serem de iniciativa privativa do Governador a

criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade

da  administração  indireta.  Ademais,  a  matéria  é  de  competência  legiferante  do

Estado.

Conclusão

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

Projeto de Lei nº 3.128/2012.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Anselmo José Domingos -

André Quintão - Bruno Siqueira - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 224/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.152/2012 de autorizar  o Poder Executivo a doar  ao

Município de Pitangui o imóvel constituído pela área de 2.000m², situado no Distrito

de Manoel de Souza, nesse Município, e registrado sob o nº 34.074, a fls. 92 do Livro

3-B2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Escola Municipal Manoel de Souza.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que
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essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 3.152/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

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

Quintão - Bruno Siqueira - Anselmo José Domingos.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 5/6/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. Maria Péres

Cobra, ocorrido em 1º/6/2012, em Borda da Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Bosco,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  João  Paulo  de  Bastos,

ocorrido em 25/5/2012, na BR-262, entre as cidades de Araxá e Campos Altos. (-

Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bosco, notificando o falecimento do Sr. Jean Carlos Mateus, ocorrido

em 25/5/2012,  na BR-262,  entre as  cidades de Araxá e Campos Altos.  (-  Ciente.

Oficie-se.)

Do Deputado Bosco, notificando o falecimento do Sr. Ben Hur Santos Rodrigues,

ocorrido em 25/5/2012, na BR-262, entre as cidades de Araxá e Campos Altos. (-

Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento do Sr. Pedro Bizzotto,

ocorrido em 1º/6/2012, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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TRANSCRIÇÃO

MATÉRIA JORNALÍSTICA TRANSCRITA NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO CELINHO DO SINTTROCEL, PUBLICADO NO

“DIÁRIO DO LEGISLATIVO” DE 19/8/2011

Humanismo Intransigente*

Lucília de Almeida Neves Delgado

Dona Helena Greco deixa às novas gerações o legado de coragem e compromisso

com as causas democráticas. Firme e doce, ela ajudou a impedir a invasão de

dependências da UFMG em 1977.

Em 26 de julho, quando do enterro de dona Helena Greco, um longo, instigante,

atribulado  e  belo  filme  visitou  minha  memória.  Em  poucos  minutos,  enquanto

diferentes  oradores se  revezavam para  homenageá-la,  meu pensamento  voltou  a

1977. Em 4 de junho daquele ano, a paisagem humana das ruas centrais de Belo

Horizonte, em especial as que circundam a Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG), estavam tomadas por jovens de diferentes regiões

do  Brasil.  Vieram  à  capital  das  Minas  Gerais  para  o  3º  Encontro  Nacional  dos

Estudantes, que tinha como objetivo reestruturar a União Nacional dos Estudantes

(UNE), proibida de exercer qualquer tipo de atividade desde o golpe político de 1964.

Circulava pelas proximidades do Câmpus da Saúde uma quantidade enorme de

policiais.  Muitos  fardados.  Outros  à  paisana  e  alguns  disfarçados  de  jovens

universitários.  Isso  porque  o  governo  federal  proibira  a  realização  do evento.  De

imediato, a força pública, inclusive o Exército, foi acionada para impedir a qualquer

custo  que  os  estudantes  conseguissem  se  reunir.  Todas  as  entradas  e  saídas

rodoviárias  de  Belo  Horizonte  foram  bloqueadas  para  impedir  a  chegada  de

caravanas estudantis.

O Exército cercou o local onde ocorreria o 3º ENE. Quem já havia entrado na área

do Câmpus da Saúde não tinha como de lá sair. Quem ficou de fora não poderia

entrar. Era impossível ao cidadão se deslocar pela cidade, pois os policiais ampliaram

sua área de ação. Sem qualquer escrúpulo, perseguiam jovens estudantes por ruas e

praças de Belo Horizonte.

Muitas pessoas se mobilizaram na tentativa de evitar que o pior acontecesse. Ou
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seja,  que  as  dependências  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  fossem

invadidas por forças militares. A direção da UFMG tentou negociar uma saída mais

protegida  para  os  estudantes.  Advogados,  membros  do  clero  e  políticos

comprometidos  com  a  causa  democrática  se  mobilizaram  e  se  dirigiram  para  as

imediações da Faculdade de Medicina.

Foi nesse cenário de insegurança e medo que uma voz se agigantou, trazendo para

a cena da vida pública nacional uma senhora de 60 anos que sempre se preocupou

com a injustiça social e os direitos humanos, mas que nunca havia se envolvido com

política. A voz era de dona Helena Greco, que, com seu porte franzino e jeito simples

de dona de casa, ao ver aquele enorme e bem-equipado aparato policial, não conteve

a  indignação,  subiu  em  um  improvisado  palanque  e  pronunciou  contundente

manifesto contra o arbítrio. Nunca antes havia pronunciado qualquer discurso, mas,

emocionada, convocou sua geração a enfrentar os desmandos do governo militar. A

partir de então, essa voz se tornou defensora intransigente e incansável dos direitos

humanos no Brasil. Tornou-se também sinônimo de anistia.

Mãe de três filhos - Dirceu, Heloísa e Marília -, ela acompanhava, com interesse e

preocupação,  a militância estudantil  da caçula Heloísa,  conhecida carinhosamente

por  Bizoca.  Anos  depois,  ela  mesma  explicou  em  entrevista  à  revista  “Teoria  e

Debate”: “A polícia invadiu o câmpus, prendeu vários estudantes, o que revoltou todo

mundo,  especialmente  as  mulheres  mais  conscientes.  Já  tínhamos  inclusive

conversado  sobre  o  movimento  feminino  pela  anistia  e  queríamos  lançar  um

manisfesto, um protesto. Mas em nome de quem? Então, nos reunimos e, no mesmo

dia, formou-se o primeiro grupo do Movimento pela Anistia, que correspondia ao que

eu queria do ponto de vista de participação, a luta pelos direitos humanos. Essa foi

minha bandeira a partir de então, além da luta contra a discriminação da mulher.”

Do palanque em defesa dos estudantes à inserção na luta pela anistia, o caminho

foi natural. Dona Helena fundou e presidiu o Movimento Feminino pela Anistia e se

desdobrou em atividades que se agregaram a outras iniciativas brasileiras em defesa

de presos e exilados políticos. Essa campanha foi um movimento memorável, que

reuniu pessoas de diferentes posições políticas no campo democrático e na ampla

esfera da esquerda brasileira. Na sequência do Movimento Feminino pela Anistia, foi
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fundado  o  Comitê  Brasileiro  pela  Anistia,  que  agregou  políticos  e  diversas

organizações da sociedade civil. Nessa fase, dona Helena Greco se agigantou ainda

mais, ganhando reconhecimento e projeção internacional.

A Lei  da  Anistia,  de  agosto  de  1979,  foi  conquista  real  do  movimento  que  a

antecedeu. Todavia, foi  restrita e, pelo uso da palavra conexa, eximiu de culpa os

responsáveis pelo crime de tortura. Naquele ano, muitos presos foram soltos e vários

exilados retornaram ao Brasil, mas a causa ainda teria muitas batalhas. Dona Helena

não arrefeceu. Mesmo tendo sofrido ameaças e agressões a bomba à sua residência,

manteve acesa a chama de defesa dos direitos humanos.

Em 1980, na escalada crescente da democratização do Brasil, foi fundado o Partido

dos Trabalhadores. “A atuação no PT foi quase automática. Nunca tinha estado em

nenhum partido, não havia nenhum que me satisfizesse. Depois comecei a verificar

que  o  PT estava  nascendo  a  partir  das  bases,  participava  das  lutas  populares”,

contou ela.

Dona Helena foi a primeira vereadora petista em Belo Horizonte, eleita em 1982.

Por  dois  mandatos  consecutivos  atuou  naquele  plenário.  Criou  a  Comissão

Permanente  de  Direitos  Humanos  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte.  Ela

ampliou seu raio de atuação para a esfera nacional, pois integrou o primeiro diretório

nacional da legenda. Quando Patrus Ananias se elegeu prefeito da capital mineira,

perto de completar 80 anos, ela assumiu a Coordenadoria de Direitos Humanos e

Cidadania  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Data  dessa  época  meu  único,  mas

estreito,  contato  pessoal  com  dona  Helena  Greco.  Tive  a  grata  oportunidade  de

recolher  seu depoimento  de  história  de  vida,  juntamente com Anna Flávia  Arruda

Lanna,  a  quem  orientava  no  programa de  pós-graduação  em  história  da  UFMG.

Foram horas de construção de rico documento, que hoje integra o acervo do Núcleo

de História Oral da UFMG.

Não sem emoção, registramos em profundidade a vida de uma mulher que desde

jovem teve sua trajetória marcada pela ousadia. Afinal, formou-se em farmácia, em

1937,  quando  raríssimas  mulheres  frequentavam  cursos  superiores  no  Brasil.

Registramos  em  sua  fala  fluente  cultura  e  erudição,  traduzidas  por  profundo

conhecimento musical e literário. Já sabíamos, de antemão, que estávamos frente a
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frente com uma grande mulher, mas a cada entrevista tínhamos novas surpresas. Ora

eram suas tiradas irônicas e inteligentes. Ora uma firmeza extrema e rara. Tudo isso

permeado pela doçura humanista que ela insistia em tentar  não revelar,  mas que

estava presente em seu olhar,  em seus gestos  e, sobretudo,  no registro de suas

convicções  de  respeito  intransigente  ao  seu  humano.  Respeito  tão  firme  que

proporcionou a ela inclusão na lista do projeto Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da

Paz, em 2005.

Neste  tempo  volátil  e  individualista  em que vivemos,  a  mirada sobre  uma vida

grandiosa,  generosa  e  reta  como  a  de  dona  Helena  Graco  pode,  com  certeza,

contribuir para nos fazer melhores.

* - Publicada no jornal “Estado de Minas”, em 6/8/2011.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.238  a

3.249/2012 - Requerimentos nºs 3.237 a 3.252/2012 - Comunicações: Comunicações

da  Comissão  de  Esporte  e  do  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Discursos  dos

Deputados Duarte Bechir e Sargento Rodrigues - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Fabiano Tolentino, Duarte Bechir, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas -

2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Acordo  de  Líderes;

Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

2ª Fase: Questões de ordem; chamada para a recomposição do número regimental;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Délio Malheiros -  Doutor Viana -  Duarte Bechir  -  Durval Ângelo -  Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago

Ulisses.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Fábio Cherem, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.238/2012

Obriga os fabricantes ou importadores de material explosivo a adotarem mecanismo

de identificação que permaneça intacto após o processo de detonação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os fabricantes ou importadores de material  explosivo, de qualquer tipo,

ficam obrigados a adotar mecanismos de identificação do produto que permaneçam

intactos após o processo de detonação.

Parágrafo  único  -  As  definições  de  explosivo,  identificação  e  processo  de

detonação,  para  os  efeitos  desta  lei,  são  as  constantes  na  legislação  federal

específica.

Art.  2º  -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita  o infrator  a multa não

inferior a 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), graduada

de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica

do fornecedor.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A utilização  de  explosivos  contrabandeados  para  destruir  e  roubar
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caixas  eletrônicos  em  todo  o  País  é  uma  atividade  que  vem  se  intensificando,

principalmente pela ausência de controle e regulamentação sobre as condições de

distribuição, produção e identificação desses produtos perigosos.

Sabe-se que o Estado de Minas Gerais possui intensa atividade mineradora que

contribui  para  a  expansão  da  indústria  de  explosivos.  Essa  atividade,  que  exige

conhecimentos  técnicos  e  preparação  específica  para  o  manejo  desse  produto

perigoso, não gera, em princípio, nenhum risco para a população. Entretanto, quando

há o contrabando por quadrilhas, há grave perigo para a vida das pessoas e também

para a segurança pública,  considerando sua utilização criminosa para o roubo de

caixas eletrônicos e agências bancárias, que constitui uma nova modalidade de crime

que vem se instalando em todo o País.

Nesta perspectiva, a criação de mecanismo que permita a identificação eficaz da

origem do material, mesmo após sua explosão, tem como objetivo responsabilizar o

consumidor do produto com base em sua participação no roubo de explosivos.

Recente levantamento realizado pelo Exército apontou que o crescimento do roubo

desse  material  aumentou  em  170% entre  2009  e  2010,  no  Brasil.  Esse material

possui ampla disseminação nas diversas regiões do Estado e até do País, sendo

difícil  identificar  sua origem, e a falta  de controle sobre ele  facilita  e  estimula as

quadrilhas que roubam e realizam o contrabando de explosivos.

Nestes  termos,  com o  objetivo  de  aprimorar  a segurança pública,  conto  com a

aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.239/2012

Declara de utilidade pública a Ong Veredas de Minas, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ong Veredas de Minas, com sede no

Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública a ONG

sem fins lucrativos que tem por finalidade celebrar convênios com entidades privadas

e públicas com intuito de desenvolver projetos na área do meio ambiente, promover

capacitação de pessoas com nível  técnico para dar rotinas e trabalho de  campo,

viabilizar projeto de recomposição florestal e outros.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.240/2012

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Extrema, é

uma associação civil  de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter

organizacional,  de  prazo  indeterminado.  Tem por  finalidade a  prática  da  caridade
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cristã  no  campo  da  assistência  social  e  da  promoção  humana,  visando

especificamente  manter  estabelecimento  destinado  a  assistir  e  abrigar  pessoas

idosas de ambos os sexos; proporcionar aos assistidos a preservação da sua saúde

física e mental, bem como assistência material, moral, intelectual, social e espiritual

em condições de liberdade e dignidade.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares 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 3.241/2012

Declara de utilidade pública a Associação da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação da  Escolinha Infantil

Pedacinho do Céu, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Doutor Viana

Justificação: A Associação da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 16/11/2004, é uma pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

Tem  por  objetivos  o  amparo  e  o  bem-estar  das  crianças  carentes  da  região,

proporcionando acompanhamento social, psicológico, psicopedagógico, saúde, lazer

e cultura, entre outros.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.242/2012

Regulamenta  o  art.  16,  I,  da  Lei  Federal  nº  8.069,  de  13  de  julho  de  1990,

estabelecendo restrições ao trânsito e à permanência de menores de 18 anos nos

locais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É proibido ao menor de dezoito anos desac ompanhado de mãe, pai ou

responsável, no período das vinte e três horas e trinta minutos às cinco horas:

I - transitar ou permanecer nas ruas;

II - entrar ou permanecer em:

a) restaurante, bar, padaria, lanchonete, café ou estabelecimentos similares;

b) boate, danceteria ou estabelecimentos similares;

c) “lan house”, casa de jogos, fliperamas ou estabelecimentos similares;

d) outros locais de frequência coletiva.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se responsável pelo

menor o parente colateral do menor até o terceiro grau e o ascendente.

Art.  2º  -  É  dever  dos  pais  ou  responsáveis  legais  zelar  pelo  cumprimento  do

disposto no art. 1º desta lei, e sua não observância poderá ensejar a caracterização

de ameaça ou violação de direitos dos menores de dezoito anos, nos termos do art.

98, II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Art. 3º - O menor de dezoito anos que se encontrar em desconformidade com as

disposições  desta  lei  será  encaminhado,  por  medida  de  proteção,  ao  Juizado da

Infância e da Juventude para fins de aplicação da medida de proteção cabível, nos

termos dos arts. 98 e 101 da Lei Federal nº 8.069, de 1990.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

João Leite

Justificação: O projeto de lei que se apresenta tem como objetivo regulamentar o

art. 16, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A finalidade da proposição é

a proteção da criança e do adolescente, trazendo limitações quanto à sua presença,

desacompanhados, em locais que impliquem riscos ao seu desenvolvimento saudável

e à sua integridade física e psíquica.
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A competência do Estado para tratar do tema encontra-se disposta no art. 24, inciso

XV, da Constituição Federal, visto que a competência para legislar sobre a proteção à

infância e à juventude é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

Sendo assim, nos termos do § 2º do art. 24 do Texto Constitucional, cabe à União

Federal editar as normas gerais, e aos Estados membros suplementá-las.

A  proposição  em  questão,  levando  em  consideração  as  realidades  regionais,

pretende suplementar as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, visando

unicamente conferir mais proteção ao indivíduo em formação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.243/2012

Estabelece  tempo  máximo  de  espera  para  a  venda  de  ingressos  em  eventos

culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer realizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  responsáveis  pela  promoção  de  eventos

culturais, artísticos, religiosos, esportivos e de lazer, de caráter público ou privado,

realizados  no  Estado  por  meio  de  aquisição  onerosa  de  ingressos,  obrigados  a

disponibilizar pessoal suficiente para que o atendimento na venda de ingressos seja

efetivado no tempo máximo de 20 (vinte) minutos de espera.

Parágrafo único - O disposto nesta lei se aplica tanto à venda no local do evento

quanto  aos  pontos  de  venda  instalados  em  outras  localidades,  ainda  que  em

Municípios diversos, respeitado, em todo o caso, o horário de funcionamento do setor

de vendas, previamente divulgado pelo estabelecimento responsável pelo evento.

Art.  2º  -  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

ao  estabelecimento  efetivamente  comprovar  o  cumprimento  desta  lei  em  face da

inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará ao infrator multa no valor de

300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por autuação,

aplicada  em  dobro  em  caso  de  reincidência  contra  o  mesmo  consumidor,  a  ser
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aplicada pelos órgãos de defesa do consumidor,  sem prejuízo das disposições do

Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos órgãos de defesa do consumidor a

fiscalização do cumprimento das disposições desta lei.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: A relação de consumo estabelecida entre a empresa promotora de um

“show” ou outro tipo de evento e o seu público-alvo não pode ficar à mercê da boa

vontade  do  empresário,  sendo  absurda  a  demora  na  fila  para  a  aquisição  de

ingressos de alguns eventos de grande porte em nosso Estado. Mesmo atividades

simples, como ir ao teatro ou ao cinema, podem se tornar um grande transtorno, pois

muitas  vezes  nos deparamos com uma injustificada demora no atendimento  para

compra  de  um  simples  ingresso,  sem  ter  com  quem  reclamar  ou  mesmo  um

instrumento hábil para coibir tal tipo de conduta contra os direitos do consumidor.

Dessa  forma,  esta  proposição  visa  instrumentalizar  o  consumidor  contra  esses

abusos, não para que este obtenha algum tipo de vantagem, mas sim para que o

estabelecimento se sinta desestimulado a tratar com desrespeito seu público-alvo. O

objetivo não é premiar o consumidor e sim punir a infração contra ele cometida pelo

estabelecimento, razão pela qual conto com o apoio dos nobres parlamentares para a

aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.208/2012,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.244/2012

Determina que todos os veículos que transportem produtos inflamáveis, radioativos,

explosivos, tóxicos ou contaminados no Estado sejam equipados com rastreadores e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de que todos os veículos que transportem,

no Estado,  produtos  inflamáveis,  radioativos,  explosivos,  tóxicos  ou  contaminados

sejam equipados com rastreadores.
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Parágrafo único - Os veículos oriundos de outros Estados da Federação deverão

apresentar  às  autoridades  competentes  documentação  que  comprove  que  se

encontram equipados com os rastreadores a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 2º - A instalação do equipamento citado no art. 1º desta lei respeitará as normas

técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e será

custeada pela própria empresa.

Art.  3º  -  O  condutor  do  veículo  deverá  ter  qualificação  técnica  e  treinamento

comportamental  para  transporte  e  manuseio  do  produto  inflamável,  radioativo,

explosivo, tóxico ou contaminado.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Leonardo Moreira

Justificação: O transporte de produtos perigosos tem aumentado consideravelmente

nos últimos anos devido à expansão da indústria química, sendo que a maioria da

distribuição se dá por meio do transporte rodoviário.

O aumento da produção desse tipo de produto é notório,  porém a infraestrutura

utilizada  para  seu  transporte  não  segue  o  mesmo  ritmo.  Diariamente  circulam

centenas  de  carros  e  caminhões  transportando  produtos  inflamáveis,  radioativos,

explosivos, tóxicos ou contaminados. Em caso de acidentes, alguns podem provocar

apenas irritações de pele, mas outros chegam a causar deformações físicas, sem

contar o estrago ao meio ambiente, já que, dependendo do produto, o dano pode ser

irreversível.

Os  acidentes  com  produtos  perigosos  podem  acontecer  na  produção,  no

armazenamento e na utilização final do produto. Porém, o transporte é a fase que

mais preocupa, pois um dos principais fatores que aumenta o risco do transporte de

cargas ainda é a falha humana. Isso porque muitos motoristas recebem treinamento

para dirigir, mas não sabem como agir em caso de acidentes.

Para esses tipos de produtos, existem alguns procedimentos importantes a serem

adotados que podem ser decisivos para evitar acidentes mais graves. Outros fatores

de risco  são as  estradas mal  cuidadas,  os  veículos  com falta  de  manutenção,  a

ausência de equipamentos de emergência, os veículos com mais de cinco anos, etc.
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Cumprir todas as leis e decretos, além de padrões, pode parecer muita burocracia,

mas é essencial para transportar com segurança. O desafio para indústrias, governo,

transportadoras e motoristas é criar um gerenciamento de risco eficiente que chegue

a nível zero de acidentes e sinistros.

Por  lei  o motorista tem que estar preparado para fazer o primeiro acionamento,

pois, dependendo da carga, é muito alto o risco de explosão. O mais importante é

minimizar adequadamente o risco, pois determinado tipo de produto químico tem que

resfriar em caso de acidente, e há outros produtos que, em contato com a água,

podem gerar explosão. Dependendo da situação, o raio de explosão é tão forte que

nem o motorista se salva.

Em relação ao gerenciamento de risco, devem ser levados em consideração os

valores agregados da mercadoria transportada, o perfil do profissional que irá dirigir o

veículo, as rotas que serão utilizadas, o equipamento de rastreamento embarcado, o

rotograma, as paradas definidas durante o percurso e as áreas de risco existentes ao

longo da rota relativa a cada embarque.

Para minimizar  sinistros e incentivar as formas corretas de transporte de cargas

perigosas, as gerenciadoras devem atuar na prevenção, principalmente em relação

ao motorista, que passa a ser um profissional mais qualificado. A imagem da empresa

que ele representa, os patrimônios envolvidos na operação, sua vida e a de terceiros,

além da conscientização em relação ao meio ambiente, estão sob a responsabilidade

do motorista.

Tomamos  conhecimento,  no  mês  passado,  do  roubo  de  um  veículo  que

transportava  um  perigoso  e  danoso  equipamento  radioativo  e  que  não  possuía

nenhum sistema de rastreamento, o que levou a policia, a defesa civil e tantos outros

órgãos a ficar em alerta máximo devido ao risco de esse equipamento ser aberto e

ocasionar a morte e a contaminação de um número elevado de pessoas.

Com o equipamento de rastreamento instalado em todos os veículos de transporte

de cargas perigosas, como carros, caminhões e carretas, mesmo em caso de sinistro,

a  localização  desses  veículos  será  feita  e  as  devidas  providências  poderão  ser

tomadas pela  polícia e  pela  equipe  técnica para resgatarem o  equipamento  ou  a

referida carga sem danos ou qualquer tipo de contaminação e desastre.
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Conto com o apoio de meus nobres pares na aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.181/2012, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.245/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  disponibilização de  provadores  adaptados  à

pessoa com deficiência nos estabelecimentos comerciais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais localizados no Estado, notadamente os

dedicados  ao  comércio  de  artigos  de  vestuário  em  geral,  ficam  obrigados  a

disponibilizar provadores adaptados à pessoa com deficiência.

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais disporão do prazo de seis meses para se

adequarem ao disposto no art. 1º.

Art.  3º  -  A  inobservância  desta  lei  sujeitará  o  estabelecimento  infrator  às

penalidades da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Neilando Pimenta

Justificação: Conforme assegura a nossa Carta Magna em seu art. 23, inc. II, é

competência comum da União,  dos Estados, do Distrito  Federal  e dos Municípios

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras

de deficiência. Por seu turno, o art. 24 garante competência aos Estados e ao Distrito

Federal para legislar concorrentemente com a União sobre a proteção e a integração

social das pessoas portadoras de deficiência.

E no cumprimento desse mister, as Leis Federais nºs 7.853, de 24/10/89, e 10.098,

de  19/12/2000,  garantem  o  apoio  do  poder  público  às  pessoas  portadoras  de

deficiência, com vistas a garantir-lhes condições para que possam exercer os seus

direitos básicos, inclusive aqueles que proporcionem o seu bem-estar pessoal, em

especial no que se refere à questão da acessibilidade.

Trata-se, pois, justamente do assunto abordado por este projeto de lei, por meio do

qual se pretende obrigar os estabelecimentos comerciais dedicados ao comércio de
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artigos  de  vestuário  em  geral,  a  disponibilizarem  às  pessoas  com  deficiência

provadores devidamente adaptados, facilitando o acesso e ofertando maior conforto e

segurança,  proporcionando-lhes,  por  conseguinte,  melhoria  em  sua  qualidade  de

vida.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Deputada  Maria

Tereza Lara. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.796/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.246/2012

Declara de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola Estadual de 1° e 2° Graus

Ordem e Progresso, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola Estadual de

1° e 2° Graus Ordem e Progresso, com sede no Municí pio de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Caixa  Escolar  da  Escola  Estadual  de  1° e  2° Graus  Ordem  e

Progresso, fundada em 15/6/77, é uma entidade civil sem fins lucrativos, políticos ou

religiosos  e  de  utilidade  pública  que  adota  os  princípios  da  legalidade,  da

impessoalidade,  da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

Com  duração  por  tempo  indeterminado,  a  entidade  tem  sede  e  foro  em  Belo

Horizonte.

A Caixa Escolar da Escola Estadual de 1° e 2° Graus  Ordem e Progresso tem por

objetivos básicos, entre outros, gerenciar os recursos financeiros destinados às ações

do processo educativo, assegurando que todos eles sejam revertidos em benefício do

aluno; promover, em caráter complementar e subsidiário, a melhoria qualitativa do

ensino e contribuir para o funcionamento eficiente e criativo da referida Escola por

meio de ações que garantam sua autonomia pedagógica, administrativa e financeira.

A referida entidade,  pelo que se infere da  leitura dos documentos anexados ao
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processo, está em pleno e regular funcionamento desde 1977, sendo sua diretoria

constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua

diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.247/2012

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Equoterapia - ARE -, com

sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional de Equoterapia -

ARE -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Regional de Equoterapia, fundada em 3/11/2010, é uma

associação civil, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos e de utilidade pública, que

adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado.

A Associação tem por objetivos a promoção gratuita da assistência social, da saúde

e  da  educação,  observando-se  a  forma  complementar  de  participação  das

organizações que trata a Lei  nº  9.790,  de 1999; a promoção do voluntariado e a

prestação de assistência terapêutica psíquica, física, social e educacional, visando

promover o bem-estar e ajustamento à sociedade, mediante a prática da equoterapia.

A referida entidade,  pelo que se infere da  leitura dos documentos anexados ao

processo, está em pleno e regular funcionamento desde 2010, sendo a sua diretoria

constituída  de  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que
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desabone sua conduta.  Outrossim,  a entidade não remunera os membros de sua

diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Assim,

por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto.

- 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 3.248/2012

Dispõe sobre o tempo de atendimento ao usuário nos caixas de hipermercados,

supermercados ou congêneres e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os hipermercados, supermercados ou congêneres no Estado ficam

obrigados a manter, no setor de caixas, funcionários em número compatível com o de

consumidores,  de  modo  a  permitir  que cada um  destes  seja  atendido  em  tempo

razoável.

§ 1º -  Considera-se tempo razoável para o atendimento ao usuário no setor de

caixas:

I - até 10 (dez) minutos em dias normais;

II - até 20 (vinte) minutos, do dia 30 de cada mês até o dia 10 do seguinte.

§ 2º - O período de que tratam os incisos I e II deste artigo será delimitado pelos

horários  de  ingresso e  saída  do  usuário  no  recinto  onde estiverem instalados  os

caixas.

§ 3º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão afixar painéis próximos aos

caixas informando sobre  o  número e assunto desta  lei,  com o  telefone do órgão

responsável pela fiscalização.

Art. 2º - A infração do disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento comercial a

aplicação das penalidades administrativas de:

I - multa;

II - suspensão da atividade, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de

setembro  de  1990,  até  que  o  órgão  responsável  receba,  por  escrito,  dados
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comprobatórios de que o número de funcionários atendendo nos caixas tenha sido

reajustado de modo a sanar a demora no atendimento.

Art. 3º - Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão o prazo de noventa dias,

contados  a  partir  da  data  da  promulgação  desta  lei,  para  adaptar-se  às  suas

disposições.

Art. 4º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo disciplinar o tempo de atendimento

ao usuário nos caixas de hipermercados, supermercados ou congêneres, haja vista

que nos dias de hoje, muitas vezes, neles se formam filas intermináveis pelo simples

fato  de  não  haver  número  suficiente  de  funcionários  para  suprir  a  demanda  de

clientes.

Tal  projeto  é  inspirado  em  legislação  do  Município  de  Araraquara  (SP)  que  se

encontra  em  vigor  desde  29/3/2012,  tendo  sido  bem  aceita  inclusive  pelos

supermercados,  que  garantiram  que  irão  cumprir  a  regra  contratando  mais

funcionários, sem o repasse do custo aos consumidores.

Também tramita em diversos outros Poderes Legislativos proposta de igual teor,

inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

É  necessário  criarmos  mecanismos  para  aumentar  a  qualidade do  atendimento

desses estabelecimentos, pois é inaceitável o tempo que diversas vezes as pessoas

têm  de  gastar  em  filas,  perdendo  horas  do  seu  dia  para  conseguir  fazer  suas

compras.

Diante do acima exposto, tomo a iniciativa de apresentar este projeto, contando

com o apoio de meus nobres pares para sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.249/2012

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  uso e  da  manutenção  periódica  de  filtro  de
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cabine e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o uso de filtro de cabine - filtro de ar-condicionado, antipólen,

de  partículas  e  retentor  de  sujeira  -  nos  veículos  de  transporte  intermunicipal  de

passageiros  com  ar-condicionado  de  propriedade  das  concessionárias,

permissionárias ou autorizatárias do referido serviço no Estado.

Parágrafo único - A higienização do equipamento deverá ser realizada anualmente

no momento da troca do filtro.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos desta lei, o Estado promoverá campanhas

educativas  com  vistas  à  conscientização  sobre  a  necessidade  do  uso  do

equipamento.

Art. 3º - A fiscalização do cumprimento das disposições desta lei e a aplicação de

penalidades  por  infração  dessas  disposições  constituem  atribuições  do  órgão

estadual competente, podendo o Estado realizar parcerias com os Municípios para

atuação conjunta, mediante instrumento administrativo cabível.

Art. 4º - Somente serão objeto de concessão, permissão ou autorização de serviços

de  transporte  intermunicipal  de  passageiros  as  empresas  cujos  veículos,

comprovadamente, estiverem em conformidade com esta lei.

§ 1º - Se for constatada desconformidade ao disposto nesta lei ao longo do período

de  vigência  do  contrato,  os  veículos  serão  imediatamente  recolhidos  para

manutenção corretiva.

§  2º  -  Em  se  tratando  de  veículos  pertencentes  a  prestadoras  de  serviços

essenciais,  o  veículo  retirado  de  circulação  para  manutenção  será  substituído

imediatamente por outro que atenda a exigência.

§ 3º -  O não cumprimento do disposto no § 2º  sujeitará o infrator  às seguintes

penalidades:

I - advertência;

II  -  multa  de  R$1.000,00  (mil  reais)  por  veículo  não  substituído,  na  primeira

reincidência;

III - multa em dobro na segunda reincidência;

IV  -  rescisão do contrato  de prestação de serviço  na  terceira  reincidência,  não
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importando se a irregularidade foi constatada em veículo diverso daquele que gerou a

penalidade anterior.

Art.  5º  – O Estado exigirá que os veículos  ostentem, em local visível,  conforme

definido em regulamento específico,  um selo ou marca equivalente que indique a

verificação da conformidade ao disposto nesta lei.

§ 1º - Os veículos de que trata esta lei serão objeto de avaliação anual, incluindo o

período de troca do filtro e de higienização do equipamento.

§ 2º - As avaliações de que trata o § 1º deste artigo serão realizadas por agentes

técnicos competentes.

Art. 6º - As permissionárias, concessionárias e autorizatárias terão o prazo de seis

meses, a partir da publicação desta lei, para adequarem seus veículos às exigências

nela estabelecidas.

Art. 7º - O órgão do Estado que celebrar o contrato de permissão, concessão ou

autorização manterá registro das avaliações realizadas, o qual conterá:

I - o número de identificação;

II - o número de placa;

III - a data de realização das avaliações;

IV - a data de realização de manutenção;

V - os resultados obtidos.

Art. 8º - Os editais de licitação publicados pelo Estado incorporarão as diretrizes

estabelecidas nesta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.

Arlen Santiago

Justificação: Trata-se de matéria relevante para a saúde da parcela da população

que  utiliza  os  mais  variados  meios  de  transporte  intermunicipal  sob  permissão,

concessão ou autorização do poder público estadual.

Um  levantamento  feito  na  Alemanha  demonstrou  que,  no  interior  do  veículo,  o

ocupante está seis vezes mais exposto à contaminação do ambiente do que uma

pessoa  parada  na  calçada  de  uma via  de  movimento  intenso  de  veículos.  Essa

exposição torna o ser humano sensível  a doenças como rinite alérgica, bronquite,
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entre outras, e ainda afeta as crianças com maior frequência.

Filtros de cabine são utilizados na ventilação interna dos veículos, e sua finalidade é

evitar a contaminação dos ocupantes, bem como a formação de colônias de bactérias

e fungos nos dutos de ventilação.

Pela relevância do tema, conto com o apoio dos meus pares para aprovação desta

proposição.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 3.237/2012, do Deputado Antonio Lerin, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Asilo  Santo  Antônio  de  Uberaba  pelos  100  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.238/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Roberto Soares Scolforo e com a Sra. Édila

Vilela de Resende Von Pinho por sua posse nos cargos de Reitor e Vice-Reitora da

Universidade Federal de Lavras. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.239/2012,  do Deputado Carlin  Moura,  em que solicita  seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para viabilizar a inclusão dos Bairros Icaivera

Contagem, Icaivera Betim, Parque do Cedro, Darcy Ribeiro, Nazaré, Santa Filomena,

Aparecida, Bungavile 1 e Bungavile 2 em programa de gratuidade para ligação de

rede de esgoto residencial à rede central da Companhia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.240/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Cenibra pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Gestão

Ambiental, concedido pelo governo do Estado.

Nº 3.241/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Arcelor Mittal, unidade Juiz de Fora, pelo recebimento do

Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental  ,  concedido pelo governo do Estado,  e pela

conquista do Troféu Destaque,  em virtude do diferencial nos quesitos  criatividade,

inovação e sustentabilidade.

Nº 3.242/2012, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Votorantim Metais Zinco S. A, unidade Morro Agudo, em
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Paracatu, pelo recebimento do Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental, concedido pelo

governo do Estado, e pela conquista do Troféu Destaque, em virtude do diferencial

nos quesitos criatividade, inovação e sustentabilidade. (- Distribuídos à Comissão de

Meio Ambiente.)

Nº  3.243/2012,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Antônio Nazareno Guimarães Mendes pelas diversas

conquistas obtidas pela Universidade Federal  de Lavras no quadriênio 2008-2011,

período em que foi Reitor dessa instituição de ensino. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.244/2012, do Deputado Gustavo Perrella, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Cláudio Simões dos Santos Gomes por sua posse no

cargo de Presidente da Federação Mineira de Boxe. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 3.245/2012, do Deputado Hélio Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Transportes  e  ao  DNIT  pedido  de

providências com vistas à construção de uma passarela sobre a linha férrea próxima

ao  viaduto  do  Bairro  Altinópolis,  no  Município  de  Governador  Valadares.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº 3.246/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais

pelos seus 23 anos de fundação e pelo lançamento da revista em comemoração a

esse aniversário. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.247/2012, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato Rural de Janaúba pelos 45 anos de sua fundação e

pela realização da 31ª Expô Janaúba 2012. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.248/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jackson de Oliveira dos Santos pela contribuição com os

trabalhos da Comissão da Pessoa com Deficiência. (- À Comissão da Pessoa com

Deficiência.)

Nº 3.249/2012, do Deputado Bruno Siqueira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que sejam agilizadas as obras

de  melhoria  do  acesso  ao  Aeroporto  Itamar  Franco,  com  a  construção  de  nova

estrada ligando a Rodovia MG-353 à BR-040, já incluída no Programa Caminhos de
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Minas. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.250/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado pedido de cópia dos processos que

menciona, em tramitação nessa Corte, e pedido de informações sobre as medidas

adotadas  pelo  Tribunal  relativamente  a  tais  processos  e  quais  lesões  a  direitos

humanos foram apuradas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.251/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar,  à  Corregedoria da Polícia Civil,  à

Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e à Corregedoria da

Secretaria de Defesa Social, para conhecimento e tomada de providências, trecho

das notas taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária dessa Comissão em que a Sra.

Marlene Rodrigues Coelho denuncia ter sofrido agressões por parte de policiais civis

e militares.

Nº  3.252/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Chefe da  Polícia Civil  do Estado pedido  de  providências  para o

cancelamento da remoção de Célio Sérgio Guimarães Ferreira da Seção de Exames

Médicos do Detran-MG para o Instituto de Criminalística.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Esporte e do

Deputado Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, peço a palavra, com fundamento no art.

156,  IV,  para  dar  explicações  pessoais  a  respeito  das  imputações  do  Deputado

Sargento Rodrigues feitas a mim, em visita a minha querida Campo Belo, na última

semana. Em síntese, na ocasião o Deputado teria afirmado que este parlamentar é

inimigo da gloriosa milícia de Tiradentes, a nossa valorosa Polícia Militar, o que não é

verdade.

Sr.  Presidente,  quando  assumimos  o  nosso  mandato,  fizemos  o  juramento  de

cumprir e defender as Constituições, as leis da República e do Estado, bem como

desempenhar leal e honradamente o mandato que nos foi confiado pelo povo mineiro.
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O  mandato  que  me foi  outorgado  não  teve  preço  de  sangue,  mas  decorreu  da

confiança angariada ao longo dos anos de serviço público prestado, os quais foram

reconhecidos pelo povo mineiro como credencial a nos habilitar para o exercício da

representação popular,  a  ponto de  nos eleger  para o desempenho deste honroso

encargo consubstanciado no mandato de Deputado Estadual.

Nesse sentido,  tenho-me esforçado,  em todas  as  circunstâncias,  para  honrar  e

dignificar este mandato, sempre atento aos princípios constitucionais e legais, sem

mercadejar ilusões, sem transigir com a ilegalidade e, sobretudo, buscando ser leal

aos colegas parlamentares, ao povo mineiro, e respeitando, de modo incondicional,

as  instituições  existentes  em  nosso  Estado,  entre  elas  a  nossa  Polícia  Militar,

reconhecidamente a melhor do País.

Não por acaso, agora que a PM está a celebrar seus 237 anos, é de nossa autoria

o requerimento solicitando que seja destinada a 1ª Parte de reunião ordinária para

proceder a homenagem deste Parlamento a essa corporação, que se esmera em

transmitir  ao povo mineiro a garantia  de segurança,  de ordem e de tranquilidade,

mesmo diante dos crescentes desafios.

Jamais  poderia,  Sr.  Presidente,  tolerar  qualquer  ilação,  qualquer  imputação,

qualquer afirmação mentirosa que colocasse em dúvida o respeito e a consideração

que tenho pela PMMG. Sei do esforço de cada policial militar e reconheço o quanto

se dedica para fazer da PM mineira um referencial de credibilidade, de honradez e de

dignidade  em  nosso  Estado  e  em  todo  o  Brasil.  Reconheço  a  coragem,  a

determinação, a bravura, o denodo dos milhares de policiais mineiros, que enfrentam

com  destemor  a  criminalidade  em  todas  as  suas  formas,  que  interagem  com  a

sociedade mineira em diferentes ações e programas, como o Proerd, que fiz questão

de destacar pelo alcance e pela importância de sua proposta, que busca firmar em

nossas crianças e adolescentes a convicção de que para as drogas a única resposta

é dizer não.

Por isso, Sr. Presidente, senhores parlamentares e Deputado Sargento Rodrigues,

quero  refutar  toda  e  qualquer  insinuação  feita  em  relação  a  este  parlamentar,

atribuindo a mim uma postura que não se amolda,  em hipótese alguma, à minha

conduta, ao meu caráter e ao meu comportamento, lembrando que, segundo preceito
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regimental inscrito no art. 59, o Deputado que descumprir os deveres decorrentes do

mandato  ou  praticar  ato  que  afete  a  dignidade  da  investidura  estará  sujeito  a

processo e penalidades previstos neste Regimento. E o § 3º, em seu inciso IV, diz

que é incompatível com o decoro parlamentar: “IV - a prática de ofensa à imagem da

instituição, à honra ou à dignidade de seus membros”.

Seguramente,  Sr.  Presidente,  as  afirmações  feitas  pelo  Deputado  Sargento

Rodrigues,  que  me  foram  dadas  a  conhecer,  são  absolutamente  ofensivas  à

dignidade  deste  parlamentar,  na  condição  de  membro  deste  Parlamento,

configurando, portanto, ato incompatível com o decoro parlamentar, a recomendar a

adoção das medidas cabíveis, para o que já determinei à assessoria jurídica de nosso

gabinete as providências correspondentes.

Quero tão somente, Sr. Presidente, deixar consignado, mais uma vez, o registro do

meu respeito,  do  meu apreço e  da  minha consideração pela  PMMG e por  todos

aqueles que dignificam essa corporação, certo de que não será nenhuma afirmação

leviana  que  colocará  em  dúvida  a  minha  postura.  Essas  são  as  minhas

considerações,  esperando que esta  Casa dê uma resposta,  porque aqui  temos o

direito  à  palavra,  à  voz  e  ao  voto,  e  não  podemos,  sob nenhuma determinação,

prejudicar  e  dizer  o  que o  companheiro  na  verdade não  é,  respeitando  todas  as

opiniões desta Casa. Obrigado.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria que o Deputado que me

antecedeu acompanhasse o meu pronunciamento. Realmente, eu me equivoquei e

quero retificar. Ele não é inimigo da Polícia Militar, é inimigo dos Praças da Polícia

Militar.  Não  é  a  primeira  vez  que  esse Deputado  se  manifesta  em  desfavor  dos

Praças da Polícia Militar.

E ainda, Presidente, este mesmo Deputado, Duarte Bechir, no primeiro semestre do

ano passado,  enquanto relator  da Proposta de Emenda Constitucional  nº 10, que

fixava a carga horária dos policiais e dos bombeiros militares de Minas Gerais, esteve

em meu gabinete,  e gostaria muito de ouvir  dele o compromisso que fez comigo:

“Deputado, no segundo semestre, faremos uma audiência pública.” E eu lhe disse

também: “Deputado, não queremos que o senhor aprove nenhuma proposta. Sei das
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dificuldades  que  tenho,  como Deputado.  Já  apresentei  e  aprovei  duas  emendas

constitucionais  com  o  apoio  do  governo  e  desta  Casa.”  Esse  mesmo  Deputado,

quando solicitado por este que se manifestasse, disse que não poderia fazer sequer

uma audiência pública para que pudéssemos chamar aqui os Comandos da Polícia

Militar e dos Bombeiros Militares para discutir.

Esse mesmo Deputado que me antecedeu - Deputado Duarte Bechir - foi o mesmo

que  hoje  se  absteve  de  votar  um  requerimento,  visando  à  dignidade  da  pessoa

humana, em que solicitamos ao Comando-Geral da Polícia Militar que fixasse uma

norma  que  estabelecesse  as  40  horas  semanais,  diferente  da  forma  como  o

Comando  da  Polícia  Militar  vem  tratando  as  Praças,  que  é  de  forma  indigna,

humilhante e degradante. Por esse motivo, Deputado, eu disse e retifico, realmente,

que o senhor não é inimigo da Polícia Militar, mas das Praças, porque em tudo o que

tenho apresentado na Comissão de Direitos  Humanos,  que visa defender  a parte

mais fraca dentro da instituição, V. Exa. é o primeiro a fazer a defesa dos Coronéis da

Polícia Militar.  Infelizmente, o que esperaríamos de um Deputado é que houvesse

senso  de  justiça.  Senso  de  justiça  é,  pelo  menos,  permitir  um  debate  em  uma

audiência pública, o que V. Exa. não vem fazendo. V. Exa., até mesmo, impediu a

votação de um requerimento para chamar aqui o Secretário de Defesa Social.  Foi

esse mesmo Deputado que, há um ano, visitou junto com a Comissão de Segurança

Pública, o Agente Penitenciário Wandrew Schwenck, que ficou paraplégico devido a

um tiro que levou nas costas quando estava trabalhando. Foi esse mesmo Deputado

que impediu  a votação do requerimento  por  duas vezes.  Será  que é  isso  que é

dignidade da pessoa humana? Será que é isso que é ética? Será que é justo? Ou

seja, convocar aqui um Secretário não pode; chamar aqui um Coronel para prestar

esclarecimento, porque apreendera arma de um Sargento de forma ilegal, para esse

Deputado não pode. Mas quero me estender e repetir, reiteradas vezes, para que V.

Exa. me escute bastante. Este Deputado aqui não se enverga por muito pouco. Este

Deputado também, quando disputou a  eleição,  não foi  por  ilações,  como V.  Exa.

disse, porque não faço ilação. Eu falo com V. Exa., ao vivo, diante da tribuna, para

que todas as Praças da Polícia Militar de Minas Gerais saibam quem é V. Exa.

V. Exa. sequer teve a coragem de votar o requerimento solicitando ao Comando
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que fixasse uma carga horária digna, que respeitasse a pessoa humana dos Policiais

Militares que trabalham dia a dia. E, ainda hoje, na comissão, tivemos a oportunidade

de relatar a V. Exa. que o Comando baixou uma norma determinando que os policiais

militares façam educação física. Está correto, mas não é saindo de um turno de 6

horas da tarde às 6 horas da manhã que eles conseguirão fazer com que os policiais

ajam realmente de forma treinada.

Então,  realmente,  V.  Exa. tem razão. V.  Exa. não é inimigo da Polícia Militar,  é

inimigo das Praças. Mas as Praças da Polícia Militar, em qualquer parte deste Estado

e por onde este Deputado andar, saberão que V. Exa. tem votado contra elas e que

ainda não cumpriu o compromisso que fez comigo, no meu gabinete, de fazer uma

audiência pública, por quê? Porque sofreu pressão do Comando e não quis fazer

audiência pública. É isso que tinha a dizer-lhe e estou aqui para ouvi-lo.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Boa  tarde,  Presidente  Inácio  Franco,  colegas

Deputados, Deputadas, público que nos visita, telespectadores da TV Assembleia. É

com muito orgulho que estou aqui hoje. Afinal de contas, na sexta-feira, Divinópolis

fez 100 anos.  Sentimos orgulho  de  morar  lá  e  ter  sido  o Deputado mais  votado:

23.500 votos. Esse momento de participação dos 100 anos de uma bela cidade, que

é Divinópolis, é único.

Estou muito feliz também por ter recebido a Medalha Alferes Tiradentes da Polícia

Militar, que é a maior homenagem da corporação. Fui destacado pelo Comandante

Eduardo  e  pelo  Comandante  Júlio  diante  do  trabalho  que  realizo  na  segurança,

buscando melhorias e auxiliando a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia

Civil, a quem agradeço. Muito obrigado a todos os que apoiaram o nosso nome.

Nesse centenário de Divinópolis,  gostaria  de dizer  que quem acredita no futuro

honra  o  passado.  Com  essa  frase,  inicio  o  meu  discurso.  Honrar  o  passado  é

conseguir  planejar  o  futuro,  respeitando  as  tradições  de  uma  comunidade  que

construiu com esforço a sua cultura, os seus costumes e hoje luta para mantê-los.

Essa é a nossa Divinópolis. Minha função é desempenhar o papel de representante

público perante o Estado, atento às melhorias de trabalho na nossa cidade. Com esse
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intuito, estou aqui hoje para prestar contas desse período de um ano e quatro meses

de mandato aqui, na Assembleia Legislativa. São várias as ações que fizemos para

Divinópolis, presenteando-a no seu centenário. Iniciamos pelo esporte. Fui Secretário

Municipal  de  Esporte  e  já  consegui  levar  R$520.000,00  por  meio  de  emendas

parlamentares. Numa cidade onde se pratica esporte, há saúde em primeiro lugar.

Essa é a nossa premissa. O esporte resgata a parte saudável.  Sem ele, teríamos

aumento significativo nos gastos com a saúde. Acreditamos muito nessa atividade

como forma de prevenção de doenças. Assinamos ontem contrato, juntamente com o

Prefeito Vladimir, para ampliar a pista de “skate” do Parque da Ilha, construída por

R$100.000,00 no mandato do  Prefeito  Demétrius  Pereira,  de quem fui  Secretário;

fizemos  academias  populares  no  Buritis,  comunidade  rural,  e  faremos  outras  em

Ermida;  inauguramos  ontem  uma  academia  popular  no  Parque  da  Ilha,  local

fantástico. Parabéns, Secretário Pedro Coelho, que concluiu uma grande obra nesse

local, iniciada por nós. Além disso, compramos materiais esportivos pela Liga 20 Mil;

reformaremos a quadra do Planalto, o campo do Jusa Fonseca, a quadra do Amadeu

Lacerda – que é uma comunidade rural - e a quadra do Djalma Dutra. Conseguimos

R$70.000,00 em emendas para a reforma e a pintura do DTC – obtivemos a cessão

de uso desse clube, que é estadual, para a Prefeitura. Podemos investir nesse local

onde  as  crianças  e  os  jovens  fazem natação,  jogam  “handball”,  futebol  e  outras

atividades.  Portanto  é  muito  importante  para  Divinópolis.  Também  reformamos  as

quadras do Parque da Ilha; faremos a iluminação de dois campos, juntamente com a

Cemig;  faremos  eventos  esportivos,  com  R$30.000,00  de  emendas;  compramos

tatame  para  o  judô,  atividade  que  julgamos  importante  ser  resgatada.  Enfim,

conseguimos  R$520.000,00  para  o  esporte  por  meio  de  nossas  emendas

parlamentares.

Na área de assistência social, fui defensor, quando era Vereador, da política pública

de  assistência  social.  Em  um  ano  e  quatro  meses  de  mandato,  já  conseguimos

R$305.000,00  para  vários  projetos:  Vila  de  Nazaré,  Projeto  Crescer,  Casa  de

Assistência ao Menor Divina Luz, Acccom, Apae, Associação Imaculada Conceição,

Associação dos Moradores Candelária, Casa de Apoio ao Drogado, que é a Casa

Dia, Comunidade Servos da Cruz, Movimento Unificado Negro, Obras Assistenciais
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São Vicente de Paulo, Sociedade dos Surdos de Divinópolis, Projeto Somos Amados.

Também  conseguimos  R$25.000.00  para  comprar  mobiliário  para  os  abrigos

municipais, por intermédio do Secretário Paulo dos Prazeres.

Na educação, foram mais de R$1.000.000,00 de recursos, entre eles, recursos do

Estado e de nossas emendas. Das nossas emendas foram: construção da quadra na

Escola Municipal Antonieta Fonseca, no valor de R$75.000,00; cobertura da quadra

na escola Sidney José de Oliveira, no valor de R$70.000,00; aquisição de veículo

para a faculdade Funedi-Uemg, no valor de R$25.000,00; compra de mobiliários para

as Escolas São Francisco de Paula, Antônio Gonçalves Matos, Lauro Epifânio, Nossa

Senhora do Sagrado Coração de Jesus e Antônio da Costa Pereira. Todas emendas

do  Deputado  Fabiano  Tolentino.  O  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  também

conseguiu ajudar nas reformas e compras de mobiliários com valor aproximado de

R$800.000,00. Então, mais de R$1.000.000,00 foram investidos na educação nesse 1

ano e 4 meses, principalmente nas escolas. Temos um projeto para o ano que vem

para  que  possamos  também  reformar  algumas  quadras  das  escolas  públicas

estaduais,  juntamente  com  emendas  nossas  e  o  apoio  da  Secretária  Ana  Lúcia

Gazzola. Entendo que esse projeto seja essencial porque realmente as quadras estão

necessitadas  de  uma  reforma  para  melhorar  ainda  mais  o  esporte  para  os

estudantes.

Na saúde foram mais de R$3.000.000,00. Na segunda-feira feira, em reunião com o

Secretário Antônio Jorge e toda equipe do Hospital São João de Deus, conseguimos

resgatar  também os  R$2.000.000,00 para  ampliação do CTI,  tanto  adulto  quanto

infantil, do Hospital São João de Deus; e mais R$300.000,00 das minhas emendas

que tinha ficado por falta de documentação do hospital.  Devido à necessidade de

urgência do hospital em receber esse recurso, o Secretário Antônio Jorge também

ajustará para que ele possa estar recebendo. Além disso, uma ambulância para a

Prefeitura  de  Divinópolis  e  R$3.250.000,00  para  a  construção  da  UPA,  que  será

inaugurada no dia 5 de julho também neste ano, no centenário de Divinópolis. Então

ficamos felizes em poder estar ajudando a saúde, o esporte e assistência social.

Mas não paramos por aí.  Ajudamos o agronegócio também, com R$675.000,00.

Temos a  bandeira  da agricultura,  sabemos a importância  dela  e trabalhamos nas
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ações,  juntamente  com  o  Prefeito  Vladimir,  para  estruturar  as  estradas  rurais.

Inclusive,  o  Secretário  Paulo  Mário  está  fazendo  um  trabalho  espetacular.  São

R$450.000,00  do governo  do  Estado,  juntamente  com o nosso apoio,  que foram

investidos  nas  obras  das  estradas  rurais.  Também  investimos  com  as  nossas

emendas parlamentares: R$200.000,00 para calçamento nas comunidades rurais. É

importante a valorização da comunidade rural e melhorias às pessoas que ali moram.

Portanto, é importante trabalharmos também na questão de calçamento, melhorando

também os Distritos rurais.  Foram destinados R$25.000,00 para a  compra de um

veículo  para  que  a  Prefeitura  possa  ir  às  comunidades  com  maior  acesso,

trabalhando, assim, junto com as pessoas que moram na zona rural. Portanto, foram

R$225.000,00 de emendas e R$450.000,00 de apoio do governo do Estado.

Na cultura foram R$145.000,00 de recursos. Cultura é a base de uma comunidade

mais  desenvolvida socialmente, e é nisso que acreditamos. Acreditamos muito no

esporte e na cultura como base até para diminuição da criminalidade e também para

ajustar esse custo excessivo que temos com a saúde. Afinal, cidade que tem cultura

automaticamente  tem  saúde intelectual,  que  é  muito  importante.  Cidade  que tem

esporte, tem saúde física. Sendo assim, passamos a ter uma saúde mental e uma

saúde física automaticamente e diminuímos os custos com hospitais e com a saúde.

Então foram R$145.000,00 investidos na cultura. Todas essas ações foram feitas em

1 ano e 4 meses de mandato deste Deputado. Foram destinados R$80.000,00 para

realização de eventos culturais;  R$25.000,00 para compra de  vestimentas para  o

Reinado;  R$20.000,00  para  compra  de  instrumentos  musicais  para  o  Reinado;  e

R$20.000,00 para compra de instrumentos musicais para o projeto Arte e Educação.

É um projeto  fantástico,  que agora ganhou um prêmio reconhecido mundialmente

como grande projeto social feito por Divinópolis pela Lenir de Castro e toda a sua

equipe.  Parabenizo  a  Lenir  que  realmente  se  empenha  muito.  Quando  eu  era

Secretário, já estávamos juntos nesse projeto. Fui a todas as apresentações e sei a

importância  de  trabalhar  os  jovens  na  cultura,  com  lazer  de  qualidade.  Portanto,

também estamos investindo na cultura em Divinópolis.

Na  infraestrutura  foram  R$1.800.000,00  investidos.  Entre  os  investimentos,

R$1.200.000,00 provenientes da verba estadual.  Fomos até o Governador Antonio
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Anastasia,  que liberou esse recurso  para  a  construção do  trevo  do  Bairro  Icaraí,

essencial para Divinópolis. Ali se encontra o nosso centro industrial, que precisa de

reforma. O nosso Governador, juntamente com o Secretário Carlos Melles, cedeu-nos

R$1.200.000,00 para fazermos esse trevo tão essencial para Divinópolis  e, assim,

resolvermos o problema crônico do centro industrial. Além disso, R$350.000,00 são

para  reforma e  ampliação  do  aeroporto.  Na sexta-feira,  inauguramos  a  parte  dos

passageiros, junto com o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho. Agradeço muito ao

Vice-Governador, que foi a Divinópolis participar do centenário da nossa cidade e, na

oportunidade, também falou das ações do governo para a nossa cidade.

Inauguramos o aeroporto, o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho foi o primeiro

passageiro  e  deixou  um  escrito  bastante  emblemático  para  o  dia,  a  fim  de

lembrarmos  sempre  daquele  momento  em  que  estávamos  presentes  como

Deputados,  com muito  orgulho.  Então,  foram 350 mil  investidos  pelo  governo do

Estado e 300 mil de nossas emendas parlamentares para fazermos calçamento tanto

na zona rural quanto na área urbana.

Ficamos felizes de cumprir um trabalho. Estamos aqui há pouco tempo, Deputado

Rogério Correia, mas já temos muitas ações para apresentar. Tirando Divinópolis, há

várias  ações  fora  daquela  cidade.  Já  estou  ajudando  54  cidades  com  emendas

parlamentares.

Como  é  o  centenário  de  Divinópolis,  não  poderia  deixar  de,  neste  momento,

agradecer aos Secretários e aos Prefeitos Vladimir e Demetrius - fui Secretário dele

e,  por  isso,  talvez  ele  esteja  aqui  neste  momento.  Levo  esse  presente  para

Divinópolis no centenário.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado Fabiano Tolentino.

Quero apenas parabenizar V. Exa. pelo trabalho que vem fazendo, pelo carinho com

que cuida de nossa Divinópolis, que comemora agora seu centenário.  V. Exa. tem

dedicado, e todos somos testemunhas disso, grande parte de seu tempo para aquela

cidade e para aquele povo tão querido.

Tenho  também  com  Divinópolis  uma  relação  antiga  de  militância  política  na

construção da Central Única dos Trabalhadores. Fui amigo do Beto, que, na época,

era Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e depois  foi  para Brasília  ajudar no
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governo do Presidente Lula - ele foi Vereador na cidade. Fui também muito amigo do

falecido Celso Aquino, um combatente contra o regime militar, que esteve preso, foi

muito torturado. Ele me levou pela primeira vez para discutir política em Divinópolis e

para montar o PT. Tenho muita gratidão tanto pelo Celso Aquino quanto pelo povo de

Divinópolis. A Heloísa, viúva do Celso Aquino, também advogada - ela se formou -, é

ainda minha eleitora e companheira lá, assim como outros que se dedicam às lutas

política e social.

Todos testemunham que V. Exa., Deputado Fabiano Tolentino, tem com Divinópolis

um  comportamento  exemplar  como  Deputado.  Então,  quero  parabenizá-lo  pelo

trabalho que vem fazendo e desejar também a Divinópolis um centenário cheio de

alegrias e de obras, de que V. Exa. vem cuidando bem. Muito obrigado.

O Deputado Fabiano Tolentino – Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. V. Exa.

também faz um trabalho excelente nesta  Casa,  sempre combativo,  mostrando as

realidades e trabalhando também em prol de uma Minas Gerais ainda melhor.

Gostaria,  neste momento,  de convidar  todos os Deputados aqui  presentes para

estarem conosco,  amanhã,  no Parque da Gameleira.  Afinal  de  contas,  temos um

projeto ousado, bom para aquele parque: a sua reforma e a construção também de

um hotel, o que aumentará o centro de convenção, mas manterá o lado rural.

A nossa briga juntamente com as associações é para que, no Parque da Gameleira

- Parque de Exposições Bolivar de Andrade –, seja mantido o nosso lado rural. Sou

Vice-Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, o

Deputado Antônio Carlos Arantes aqui já esteve e estará amanhã conosco também, a

partir  das  16  horas,  para  fazermos  um ato  público  bem feito,  trazendo  todos  os

nossos  animais,  seja  o  gado,  sejam  os  cavalos,  para  a  pista.  Ali  faremos  uma

manifestação para que o Parque da Gameleira realmente seja reestruturado e que

seja preservado o lado rural de que tanto gostamos.

Sou criador de cavalo da raça campolina há 30 anos, sou árbitro dessa raça, já

dormi naquele parque, já fiquei por lá. Realmente gosto muito daquele parque, sei da

necessidade  dele  para  o  produtor  rural  e  para  a  agricultura  mineira,  sei  da

importância de um parque no centro da Capital e a importância de nós, criadores,

levarmos  nossos  produtos  para  serem  vistos  por  todo  o  Brasil  no  Parque  da
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Gameleira.

Então, acho essencial mantermos o parque e a sua estrutura rural, melhorando-o,

sim,  mas  de  forma  que  o  produtor  também  tenha  seus  momentos  e  traga  seus

produtos. Esse ato será feito amanhã, às 16 horas, com a união de todas as raças.

Gostaria  de  agradecer  muito ao Virgílio  Villefort,  Vice-Presidente  da Guzerá;  ao

Osvaldo Diniz e ao Emir Cadar, da Campolina. Todas as raças - o mangalarga, o gir, o

nelore - estarão unidas neste ato para mostrarmos a força do produtor e a força de

Minas Gerais quando se fala em agricultura e agronegócio.

Acredito que só assim poderemos mostrar que merecemos um parque melhor ainda

do que o da Gameleira, mas que continue preservada toda a sua essência.

Agradecemos  ao  Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  ao  Secretário  Elmiro

Nascimento, que estará conosco lá, pronunciando-se não só sobre a melhoria como

também  sobre  a  manutenção  daquele  espaço  para  o  produtor,  que  é  essencial,

porque precisamos dele.

Muito  obrigado,  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados.  Parabéns,  Divinópolis,  pelo

centenário.  Pode  contar  sempre  com  o  Deputado  Fabiano  Tolentino,  que  estarei

sempre à disposição para servir da melhor forma possível a nossa querida cidade, a

Princesinha do Oeste.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Meu caro Presidente, Srs. Deputados, público que nos

assiste pela TV Assembleia, no ínicio desta reunião fiz uma questão de ordem. Para

os  que  não  puderam  acompanhar,  reclamei  da  postura  do  Deputado  Sargento

Rodrigues  na  semana  passada,  quando  visitou  a  cidade  de  Campo  Belo.  Lá  fui

Vereador, presidi a Câmara Municipal, fui Prefeito, é onde moram minha mãe, meus

irmãos e toda a minha família. Tive na cidade mais de 60% dos votos válidos e tenho

um carinho muito especial pela população.

Quando  cheguei,  no  domingo  pela  manhã,  o  Secretário  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico, Adaílton Teodoro, perplexo, procurou-me dizendo que

não acreditava no que ouviu na semana na Câmara Municipal. Perguntei-lhe o que

teria ouvido, e ele me disse: “O Deputado Sargento Rodrigues esteve aqui e disse
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aos praças aposentados que o senhor é inimigo da Polícia Militar”.

Fiz  a questão de ordem e estou  trazendo as testemunhas para  que,  dentro  da

Casa, com base no nosso Regimento, sejam tomadas as providências cabíveis. Se

as pessoas de lá que ouviram vierem aqui comprovar que isso de fato ocorreu na

minha cidade, quero as providências prescritas no Regimento Interno.

Não estou falando alto. Não grito. O meu escudo não é à prova de bala. O meu

escudo  são  as  Constituições  da  República,  a  Estadual  e  o  Regimento  Interno.

Nenhuma bala vai-me perfurar,  nada vai-me acontecer enquanto eu estiver sendo

defeso pelas Constituições. É só o que eu quero. Se falar alto, gritando nesta Casa,

depois da minha palavra, for atitude de defesa, que o faça, então, depois das minhas

palavras.

Quero  reportar-me  aos  telespectadores,  aos  Deputados  aqui  presentes,  quero

suscitar,  no  momento  correto,  o depoimento  dos Deputados  Rômulo  Viegas  e  do

Líder  do  Governo,  Deputado  Bonifácio  Mourão.  Fui  designado  relator  de  uma

proposta de emenda à Constituição do Estado apresentada pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Nela se pedia que horas extras fossem concedidas à Polícia Militar. Está

gravado. Estou dizendo para ficar transcrito e porque quero uma cópia. A proposta do

Deputado Sargento Rodrigues pedia hora extra para a Polícia Militar.

Quero que nossa assessoria traga novamente qual  foi  o  parecer  dela quanto à

legalidade do pedido do Deputado Sargento Rodrigues. Qual foi? Estou aqui  para

dizer:  ilegal,  inconstitucional.  Não  poderia  ser  pedida  como matéria  do  Deputado

Sargento  Rodrigues.  É  indefeso  dizer  que  ele  poderia  ser  autor  da  proposta  de

emenda à Constituição.  Se ele  o  fez,  e não sabia,  quero dar  as  explicações.  Os

Deputados Mourão e Rômulo  Viegas estavam conosco na Liderança do Governo

nesta Casa. Eu chamei o Deputado Sargento Rodrigues e lhe disse: “Não vou poder,

Sargento, realizar uma audiência pública, chamar a Polícia Militar. Para V. Exa. pedir

as horas extras e eu ter, de antemão, de dizer-lhes que é inconstitucional. V. Exa. vai

ficar muito bem com a polícia.  Eles vão achar  que o pedido é legal.  E eu,  como

Deputado Estadual, relator, terei de dizer que é ilegal. V. Exa. ganha os aplausos, o

Deputado Duarte ganha vaias. Sargento Rodrigues, não podemos trazer para esta

Casa assuntos que são ilegais, inconstitucionais. Estou com o parecer.”
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A  resposta  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  naquele  instante  foi  perguntar,

segurando em meu braço, se eu o chamei ali para isso. Eu disse que sim, que era a

minha obrigação. Ele falou, então: “Nesta Casa, o que parece ser não é parecer”.

Estão aqui os Deputados Bonifácio Mourão e Rômulo Viegas, que podem confirmar.

“O que parece ser não é parecer.” Eu disse ao Sargento que não posso chamar os

policiais militares a esta Casa para discutir sobre hora extra, se sei de antemão que o

pedido de S. Exa. é inconstitucional. É inegável que V. Exa. é o defensor número um

da Polícia Militar, mas a proposta de emenda à Constituição que V. Exa. apresenta

não tem amparo, não pode ser. Topo ajudar qualquer Deputado que queira a minha

ajuda, mas não vou me colocar na fritura para um Deputado receber aplausos, e eu

as vaias. Eu vou me colocar em dificuldade enquanto o outro é aplaudido, Sargento

Rodrigues? Nesta Casa trabalhamos amparados pelas Constituições.

Sr. Presidente, por favor, peço que faça constar em ata, que se junte à minha fala o

parecer  sobre  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  que pede a hora extra para a Polícia Militar.  O parecer não está aqui

agora – pedi que ele fosse providenciado, mas não chegou a tempo -, mas quero que

ele seja juntado à minha fala.

Então,  Presidente,  foi  tão somente isso o que aconteceu.  Desse dia para cá,  o

Sargento Rodrigues passou a não me cumprimentar e a me tratar com indiferença.

Passo de um lado, ele finge que não me vê; passo de outro, ele não me cumprimenta.

Já que estamos tratando de coisa pública, quero perguntar o que fiz de errado. Para

agradar o Sargento,  minha decisão de relator seria dizer:  traga a Polícia Militar  à

Assembleia,  Sargento;  vamos  votar  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  no

auditório. Aí, V. Exa., como um Deputado da Polícia Militar, vai dizer à patrulha que

está apresentando a PEC que está pedindo hora extra; depois, que se dane o relator,

se este disser que é inconstitucional.

Não podemos fazer isso. Não quero colocar um colega Deputado em dificuldades

para tirar proveito próprio. Não posso fazer isso com um companheiro, e nunca fiz.

Não posso ganhar voto com o sofrimento do meu companheiro. Não posso me tornar

ídolo, querido e respeitado com o sofrimento do companheiro. Não podemos fazer

isso um com o outro. Nosso propósito é engrandecer Minas Gerais, é trabalhar por
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Minas Gerais. Brigo e luto muito, todos os finais de semana vou às bases, mas nunca

levei às bases algo que não pudesse ser concretizado. Nunca. Minha votação foi de

21 para 50 mil em menos de dois anos em função do meu trabalho. Todo mundo tem

condição de fazer um bom trabalho e ser eleito sem precisar destruir um companheiro

nesta Casa.

Quero que conste em ata a participação dos Deputados Rômulo Viegas e Bonifácio

Mourão  nessa  reunião.  De  lá  para  cá,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  tem-me

hostilizado, chegando ao ponto de, em Campo Belo, onde esteve nesta semana, dizer

a Vereadores e Secretários Municipais que este Deputado é inimigo da Polícia Militar.

Hoje, em vez de reconhecer que extrapolou, disse que falou errado, mesmo, que o

certo seria dizer “V. Exa. é inimigo dos Praças, para quem não quer dar hora extra”.

Eu não quero dar  hora extra? Se eu pudesse, eu o faria.  Mas eu não rasgaria a

Constituição, não descumpriria a Constituição. Sofro e vou pagar o preço que for por

honrar as Constituições e o Regimento Interno. Se isso me custar o mandato, volto

para  casa.  Se  isso  me  custar  minha  segurança,  não  tem  problema.  Não  tenho

inimizades e não sou perseguido por ninguém. Nunca fui assaltado, embora meus

caminhos facilitem que eu seja seguido: saio desta Casa e vou para a minha casa, no

Bairro Calafate; saio de lá e venho para cá. Daqui, vou trabalhar no interior. Então, se

isso me custar qualquer que seja dos males, estou preparado.

O que não posso admitir – lembrando que o Deputado Sargento Rodrigues vai falar

depois de mim – é que eu pague por algo que não é de minha decisão. Não posso

pagar esse preço. Não posso pagar esse preço. Quando o Deputado teve a chance

de dizer que, realmente, Deputado João Leite, talvez tenha sido infelicidade dizer que

sou inimigo da polícia, ele disse que queria corrigir e que o certo é dizer que sou

inimigo dos Praças.

Temos  notado  que  o  trabalho  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  é  diretamente

ligado aos Praças, contrário aos Oficiais,  em todo instante. E pergunto: se formos

para uma eleição de Deputado, quantos votos há de Oficiais e quantos de Praças em

Minas Gerais? Se a minha opção correta fosse defender um ou outro, se eu fizesse

por voto, eu brigaria pelos Praças, por voto; se eu fizesse pela legalidade, conforme

eu ajo, eu brigaria pelos dois, na mesma intensidade, embasado nas leis.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, quero lamentar o que

estamos acompanhando nesta tarde e o desgosto que V. Exa. passou na sua terra.

Quero deixar o meu testemunho da sua presença na Assembleia Legislativa,  uma

presença de muito trabalho, com muita seriedade. Tenho o maior respeito por V. Exa.

e  sei  que  V.  Exa.  tem-se  pautado  por  decisões  sérias  nesta  Casa,  seguindo  o

Regimento Interno. Temos por V. Exa., hoje um líder nesta Casa, o maior respeito.

Queremos registrar o nosso apoio a V. Exa., o nosso lamento por um parlamentar

passar por isso na sua própria cidade. Conte com a nossa presença e o nosso apoio.

Sabemos que V. Exa. está nesta Casa em defesa da população mineira, em defesa

de  todos,  que  tem  dado  permanentemente  exemplo  de  tudo  o  que  eu  disse.

Acompanhamos os fatos e lamentamos esse momento delicado.

Imagino o que V. Exa. e sua família estão vivendo em Campo Belo neste momento.

Mas que Campo Belo saiba que tem um representante digno nesta Casa, trabalhador,

que tem dado mostras de responsabilidade e comprometimento com o povo de Minas

Gerais.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado João Leite, quero suscitar a lembrança de V.

Exa.,  no  final  do  ano  passado,  quando  fui  relator  do  projeto  que  organizou  a

remuneração dos profissionais da educação. A tribuna estava lotada, caiam moedas e

papéis na minha cabeça, e mesmo assim eu li todo o relatório, com orgulho. E não

tenho arrependimento.

Domingo foi dia da cidade de Perdões, e havia lá uma faixa: “Deputado traidor da

educação: Duarte Bechir”. Meu nome estava lá na cidade de Perdões. Eu pago por

tudo que faço, ou seja, até que as pessoas reconheçam a verdade. O que não posso

admitir  é  que  um  companheiro  da  Casa,  um  companheiro  seja  porta-voz  dessa

situação. Enquanto sindicato, eu aceito. O sindicato, se tem uma cara política, fará

essa  cara  política,  mas  por  um  companheiro,  e  julgo  sermos  companheiros  de

trabalho,  na  mesma  situação,  trabalhando  por  Minas  Gerais,  é  inadmissível.  É

inadmissível  que  um  companheiro  de  trabalho  desta  Casa  possa  chegar  a  uma

cidade, principalmente na minha cidade - ainda que fosse qualquer outra -, e dizer

que sou inimigo da Polícia Militar.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)  –  Obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir.
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Também lamento, Deputado, essa discussão, mas sabemos da defesa do Deputado

Sargento Rodrigues quanto à Polícia Militar e aos praças. V. Exa. muito bem lembrou

que o Deputado Sargento  Rodrigues defende e sempre  tem lutado em favor  dos

praças; que às vezes verificamos, sim, em algumas discussões, a dificuldade dele

quanto aos Oficiais.

V.  Exa.,  no  seu  parecer,  está  de  acordo  com  o  Regimento,  de  acordo  com  a

Constituição. Nem tudo o que apresento, nem tudo que quero é aprovado. Mas há

parlamentares que não aceitam ser derrotados nem no Plenário, nem nas comissões.

Ele defende essa classe e vai defendê-la sempre, como o Deputado Rogério Correia,

que às vezes coloca neste Plenário vários sindicatos para xingar Deputados, como já

ocorreu. Então, ele defende determinada classe, mas seria lamentável que eu fosse a

uma cidade, a uma praça falar mal do Deputado Rogério Correia. Na minha maneira

de ver as coisas, isso não é cabível. Creio que a discussão é feita aqui no Plenário,

nas comissões, e que isso vem somente prejudicar.

É aquele negócio, cada um defende um lado, e, se estiver dentro da lei, dentro da

Constituição  do  Estado  e  da  Constituição  Federal,  nas  comissões  temáticas  o

parlamentar tem a oportunidade de colocar a sua opinião e votar os relatórios. São

questões regimentais  desta Casa.  Pelo  menos nunca vi  isso,  é a primeira vez,  e

lamento. Se fosse em outra cidade, mas, na terra do parlamentar, tentar dizer que é

contra...  E  sei  que V.  Exa.  é  favorável  à  Polícia  Militar,  assim  como o  Deputado

Sargento Rodrigues também é. Com esse negócio de jogarmos um contra o outro,

contra a classe, não chegaremos a lugar algum. Amealharemos simpatia de alguns e

ódio de outros, e esse não é o desejo de ninguém.

Então, até para evitar uma discussão maior, gostaria de pedir o encerramento da

reunião porque, Sr. Presidente, vejo que esta discussão não se encerrará por agora.

Respeitando a fala de V. Exa., Deputado Duarte Bechir,  logo após eu gostaria de

pedir o encerramento da reunião. Se o Deputado Sargento Rodrigues quiser falar, irei

ouvi-lo e falarei também. Então, não pedirei o encerramento, mas acho que o que V.

Exas. estão fazendo não contribuirá em nada para o Parlamento.

O Deputado Duarte Bechir - Peço a V. Exa. que retire o pedido de encerramento.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Vou retirar porque quero ouvir também o
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Deputado Sargento Rodrigues. Conselho e água damos quando pedem, e nem V.

Exa.  nem  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  me  pediram  conselho.  Não  sou

conselheiro de ninguém, mas só que acho que isso não vale nada. Vejo a defesa

ferrenha de algumas classes aqui, mas não podemos colocar um companheiro contra

o outro. Vamos trabalhar democraticamente, respeitando a opinião de um e de outro.

Então, Sr. Presidente, retiro meu pedido de encerramento para que possamos ouvir

as duas partes.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  para  concluir,  quero  agradecer  a

oportunidade  e  dizer  que  os  embates  nesta  Casa  têm  o  mesmo  intuito  de

engrandecer  Minas  Gerais.  Às  vezes,  se  tropeçarmos,  é  preferível  levantarmos,

termos a dignidade de reconhecer o erro e nos voltarmos para o caminho certo. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu até ficaria sossegado na

minha cadeira, de onde ouvia o Deputado Duarte Bechir, se não fossem as meias

verdades. O Deputado Duarte Bechir apenas se esqueceu de dizer que ele não falou

mentira, Deputado Durval Ângelo, que entenderá por que me referi a V. Exa. Ao final

do  primeiro  semestre  de  2011,  Deputado Bonifácio Mourão,  V.  Exa.  presenciou a

conversa, junto com o Deputado Rômulo. Esse moço esteve em meu gabinete, no

final  de  junho,  dizendo:  “Deputado,  já  compreendi,  atenderei  o  seu  pedido,

realizaremos uma audiência pública”. E eu disse: “Deputado, sei que para aprovar

uma proposta  de  emenda  à  Constituição  precisamos  de  48  votos  a  favor.  Se  o

governo não solicitar à base para votar, essa proposta não será aprovada”. Mas não

por  inconstitucionalidade,  Deputado.  Talvez,  se  V.  Exa.  tivesse  chegado  uma

legislatura  antes,  tivesse  votado  duas  emendas  à  Constituição  de  autoria  deste

Deputado,  inclusive  com  impacto  financeiro.  Se  V.  Exa.  tiver  o  zelo  de  pegar  a

Constituição do Estado e verificar a Emenda à Constituição nº 59, verá que ela é de

autoria deste Deputado. Essa emenda fez retornar o adicional trintenário dos policiais

e bombeiros militares, com impacto financeiro.

Se V. Exa. for um pouco mais adiante, encontrará a Emenda à Constituição nº 77,
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também de autoria deste Deputado, que reduziu de 35 para 30 anos a aposentadoria

dos policiais civis de Minas Gerais. Então, não é por desconhecimento. Mas V. Exa.

esqueceu-se de dizer que um compromisso moral está acima até mesmo de qualquer

regimento  interno,  esqueceu-se  de  dizer  que  esteve  em  meu  gabinete  e  disse:

“Deputado, realmente V. Exa. tem razão”. A iniciativa do projeto de lei pode ser do

Executivo, mas a de emenda à Constituição não, Deputado. A não ser que eu tenha

de pegar o meu diploma de bacharel em direito e a minha carteira da OAB e jogar na

lata de lixo. Qualquer Deputado aqui pode deflagrar o processo.

Quanto ao parecer, quero dizer a V. Exa. o seguinte: na CCJ, onde estive por um

bom período, parecer parece ser. V. Exa. é operador do direito como eu. Aprovamos,

nesta Casa, um projeto de lei que tratou da divisão e organização judiciária. Inseri

uma emenda onde o projeto de lei exigia curso superior para os Oficiais de Justiça;

outro  Deputado  inseriu,  diminuindo  o  número  de  habitantes  para  transformar  a

comarca em entrância especial.  São duas emendas  de iniciativa  de  Deputado.  O

Tribunal de Justiça manteve o que interessava a ele, mas, no que interessava aos

Oficiais  de  Justiça,  arguiram  inconstitucionalidade.  Parecer,  Deputado,  continua

parecendo ser, dependendo do interesse do governo, nesta Casa.

Se V. Exa. quiser, relatarei outros projetos que eram inconstitucionais, e o governo

solicitou à base que os aprovasse, e foram aprovados. Disse a V. Exa. que sabia da

dificuldade de aprovar a Proposta de Emenda à Constituição nº 10. A minha intenção

não era nem o adicional noturno, mas o adicional por hora extra, e V. Exa. sabe disso.

Disse isso ao Deputado Rômulo e ao Deputado. Mas é inadmissível, nenhum servidor

público deste Estado passa pelo constrangimento e sofrimento de uma carga horária

estressante,  humilhante  e  degradante  como os  policiais  militares.  Sabe  por  quê,

Deputado? Porque se acostumaram, ao longo de dois séculos e tanto, a criar normas

internas. V. Exa. referiu-se, hoje, a regimento próprio. Mas regimento próprio não está

acima das normas fundamentais.  V. Exa. é operador do direito  como eu. Normas

fundamentais,  Deputado,  estão  no  ápice  da  pirâmide  constitucional,  acima  dos

direitos e garantias fundamentais. V. Exa. sabe o que são normas fundamentais: é

algo que está acima de todo texto constitucional.

Ouvi aqui, Deputado, a companheira, advogada, Ministra Cármen Lúcia dizer desta
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tribuna, no início do ano passado, que o inciso mais importante do texto constitucional

é o inciso III do art. 1º. Sabe sobre o que ele fala, Deputado? Sobre a dignidade da

pessoa humana. Policial militar não é Robocop, é homem de carne e osso; bombeiro

não é Robocop, é homem de carne e osso. Trabalham, têm esposas e filhos. Por que

não  estabelecer  uma  carga  horária  máxima?  Cheguei  a  suscitar  que  V.  Exa.

apresentasse um parecer, dizendo que não tinha impacto financeiro. Se V. Exa. se

lembra,  talvez  a  sua  memória  vai  falhar  neste  momento,  V.  Exa.  disse:  “Vamos

estabelecer a carga horária máxima por lei” - e podemos, sim - “quanto ao excedente,

o  comando  disciplina  para  que,  no  momento  de  calmaria,  de  folga,  os  policiais

trabalhem”. Mas V. Exa. nem sequer cumpriu o acordo com este Deputado. Se V.

Exa. quiser,  concluo o restante do acordo.  Se V. Exa. quiser,  falo do restante do

acordo. V. Exa. assumiu o acordo de realizar uma audiência pública, em que iríamos

chamar o comando e obviamente apertá-lo, perguntar por que publicaram a resolução

que define a carga horária mínima, 40 horas. Mas qual é a máxima? Algum Deputado

pode dizer  qual  é a  carga horária  máxima dos policias? Não existe,  é a vontade

deliberada do seu comandante.

É isso que não queríamos permitir, o abuso. E ele acontece, Deputado. V. Exa. tem

menos tempo de Casa. Aliás, se V. Exa. não sabe, o objetivo da monografia deste

Parlamentar é exatamente se aprofundar sobre quanto o Coronel legisla na Polícia

Militar,  passando  por  cima  de  V.  Exa.,  inclusive,  e  deste  Parlamento,  porque

acreditam que podem legislar. Há pouco tempo, o Corregedor publicou uma nota de

instrução que viola o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Deputado. Então

não  tenho  nada  contra  eles,  mas  contra  as  ações.  Estou  aqui  como  fiscal  do

Executivo, exercendo minha competência.

Quero dizer  mais a V.  Exa.  Se V.  Exa.  não se lembra da votação da PEC que

estabelecia a carreira jurídica para os oficiais,  enquanto o Deputado Doutor Viana

presidia a sessão, a interrompemos por sete vezes para haver quórum. Sabe quem

suspendeu  a  reunião  por  sete  vezes?  Este  Deputado.  Aliás,  na  época,  tirei  do

casamento no civil o meu livro de bancada, Deputado Carlos Pimenta.

Não  trabalhamos  com  divisão,  Deputado.  Isso  ficou  no  passado,  no  primeiro

mandato. Este Deputado está bastante maduro. Se V. Exa. não sabe, quem bateu o
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martelo na negociação salarial feita dentro do Clube dos Oficiais com as entidades de

classe junto ao governo, junto ao Secretário Danilo de Castro e Alberto Pinto Coelho,

aqui,  no  Palácio  da  Liberdade,  no  ano  passado,  foi  este  Deputado.  E  lá  não

questionávamos se deveríamos aumentar o salário de Soldado a Subtenente ou de

Tenente a Coronel. Lá não.

Mas  violação  de  direitos  humanos  com  carga  horária  estressante,  com

perseguição? Não aceito  isso,  Deputado.  E não será  V.  Exa.  nem nenhum  outro

Deputado desta Casa que envergará meio milímetro da minha postura. Da mesma

forma como V.  Exa.  conduz seu mandato com seriedade,  me encontrará.  Sequer

aceito doador de campanha, Deputado, de tão sistemático que sou com o exercício

do meu mandato parlamentar. Ser Deputado é receber uma procuração por quatro

anos, então devemos estar aqui todos os dias, assim como estou e como também

vejo V. Exa. aqui todos os dias.

Mas  V.  Exa.  pode  ter  certeza  de  uma  coisa:  ao  votar  contrariamente  a  um

requerimento  que  solicita  que  o  Comando  se  estabeleça...  O  Deputado  Rômulo

estava lá e votou na maior tranquilidade. Quando V. Exa. impede que chamemos aqui

o Secretário de Defesa Social para explicar por que um Agente Penitenciário está

paraplégico, abandonado pelo Estado... V. Exa. verá.

E aqui  quero falar  da minha satisfação de ter  o Deputado Durval  Ângelo como

Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Ocupei  a  tribuna  e  tive  debates

extremos com ele e me contrapus várias vezes à pessoa dele. Mas quero dizer ao

Deputado Durval Ângelo que, se não fosse a Comissão de Direitos Humanos desta

Casa,  sob  a  sua  Presidência,  talvez  o  Wandrew  Schwenck,  paraplégico,  não

chegasse aqui.  O  que  adianta  defendermos  salário  de  Desembargador,  conceder

aumento  salarial  para  Deputados  e  servidores  de  todos  os  órgãos  e  deixar  o

Wandrew Schwenck abandonado? Foi essa crítica que fiz a V. Exa., que interrompeu

a  votação  do  requerimento  por  duas  vezes.  É  dignidade  da  pessoa  humana,

Deputado. V. Exa. sabe o que é ser policial, ir à rua, tomar tiro, morrer em serviço?

Muitas vezes, Deputado, quando me posiciono, o faço de maneira veemente, mas

sempre me posicionarei.  E  repito:  já  tive  sérios  embates com o  Deputado Durval

Ângelo, mas tudo aquilo que ele assumiu de compromisso comigo ele cumpriu, e não
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só ele, mas todos os demais Deputados desta Casa.

Então quero dizer a V. Exa. que acordo nesta Casa é para ser cumprido. Se o Líder

ou  qualquer  outro  Deputado  disser  que  não  cumpri  acordo  aqui,  renuncio  ao

mandato.  Entrego  a  carta  de  renúncia  agora,  mas  quero  dizer  a  V.  Exa.  que  o

combinado não foi esse. V. Exa. faria uma audiência pública para que o Comando se

sensibilizasse e assumisse que o Deputado está com a razão, que esta Casa está

com a razão.

Deputado Rogério Correia, imagine que fiz uma pesquisa da legislação relativa a

todos  os  servidores  públicos  do  Estado,  e  a  Polícia  Civil  tem  uma  legislação.

Deputado Duarte Bechir, se V. Exa. pegar a Lei Complementar nº 84, em seu art. 8º,

verificará  que a  carga  horária  dos  policiais  civis  de  Minas  Gerais  é  de  40  horas

semanais. Aí eu pergunto: Deputado Durval Ângelo, será que o policial militar não

pode fixar a carga horária? Qual é a cruz que eles carregam? V. Exa. me permita

dizer quem faz essas ingerências, no ouvido de Deputados - tenho muita experiência,

pois tenho 14 anos de mandato –, são os coronéis da Polícia Militar. Eles vêm a esta

Casa falar nos ouvidos dos Deputados. Não é a primeira vez em que isso acontece.

Fizeram isso com o Deputado Lafayette de Andrada, com vários Líderes do Governo,

com o Deputado Mauri Torres e com o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Dizem:

“Não votem isso, senão ficarei em dificuldades”. É assim que eles fazem. Deputado,

há muito tempo, conheço o jogo deles.

Concedo aparte ao ilustre colega Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério  Correia  (em aparte)*  –  Deputado Sargento  Rodrigues,  em

primeiro lugar,  quero parabenizar V. Exa. pelo trabalho que faz em prol da Polícia

Militar, em especial dos praças, Soldados e Sargentos. Como V. Exa. foi eleito por

essa representação tão importante da sociedade, é evidente que deve representá-la,

e o faz com muita dignidade e garra.

Meu mandato tem uma semelhança com o de V. Exa., porque tenho um carinho

especial pela minha categoria de professores e trabalhadores da educação. Muitas

vezes se faz confusão nesta Casa pela defesa e pela vontade que o governo ou

outros setores têm. Mas é preciso compreender a representação, o direito e o dever

de cada um ao assumir o seu mandato.
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O Deputado  Célio  Moreira  lembrou  a  questão  da  educação.  É  evidente  que  o

sindicato tem autonomia, mas tenho a minha posição favorável, pois conheço e fui

sindicalista na educação. Portanto o sindicato tem autonomia. Além disso, é evidente

que, se o voto for contrário ao seu interesse, farão alguma coisa, denunciarão. Esse é

um direito do sistema democrático. A democracia pressupõe também a participação

popular, gostando ou não. Muitas vezes isso causa muita confusão.

O  setor  do  servidor  público,  seja  civil,  seja  militar,  tem  muitas  demandas  não

atendidas. Essa é a verdade. E, se não nos colocarmos enfaticamente na defesa

deles, as condições que já são ruins piorarão ainda mais. Algumas vezes há uma

injustiça com a representação que temos. Prefiro entender o debate dessa forma. Sei

que  não  se  trata  de  nenhuma  questão  pessoal,  independentemente  de  qual

Deputado, mas de uma questão política.

Brincava com o Deputado Rômulo Viegas e dizia que, “em casa em que falta pão,

todo o mundo briga e ninguém tem razão”. Como o governo do Estado não trata o

servidor público como deveria, às vezes traz para sua própria base um desgaste que

os  Deputados  não  merecem,  mas,  por  se  tratar  de  base  do  governo,  acabam

assumindo.  Eles  têm  de  saber  que  isso  evidentemente  acontece  em  qualquer

representação parlamentar.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, estou encerrando a minha fala.

Agradeço ao Deputado Rogério Correia e esclareço o Deputado Duarte Bechir de que

conheço demais o Estatuto da Polícia Militar, o Código de Ética, pois fui relator em 1º

e 2º  turnos,  e com profundidade as normas internas.  Não seria maluco de tentar

estabelecer uma carga horária para que os policiais não prestassem um serviço e

ficassem sem comando. De maneira nenhuma faria isso.

Quero dizer a V. Exa. que, se estabelecêssemos um limite de carga horária máxima

e o Comando pudesse compensar  num momento de folga,  ajudaria  muito.  Quem

sabe V.  Exa.  entenderá a situação e  poderá ajudar,  porque os policiais  precisam

muito disso. Não é possível. Todo servidor público tem isso. A PM não é escrava.

Encerro aqui minhas palavras, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.
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O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Obrigado,  Sr.  Presidente,  pois  todo  tempo

disponibilizado na tribuna é extremamente importante para fazermos ao povo mineiro

o  nosso pronunciamento,  as  nossas discussões  e  colocações.  Nesta quarta-feira,

véspera  de  feriado,  temos  na  Assembleia  Legislativa  vários  colegas  que  já  se

pronunciaram.

Quero falar um pouco de uma matéria importante feita pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada - Ipea -, órgão fundamental de avaliação da economia brasileira.

A Copa  do  Mundo  e  a  Copa  das  Confederações  estão  aí,  e,  dos  20  principais

aeroportos brasileiros, 17 estão em situação crítica. Os investimentos realizados até

agora foram extremamente inferiores, e os aeroportos estão trabalhando no seu limite

de capacidade. Isso é muito preocupante porque sabemos qual é o fluxo esperado de

turistas no Brasil.

Como membro efetivo da Comissão de Turismo, já tivemos oportunidade de fazer

várias  audiências  públicas  em  diversas  cidades  mineiras,  preocupados  com  essa

situação. A nossa infraestrutura precisa ser readequada e melhorada, assim como a

parte  hoteleira  e  as  pousadas.  Mesmo  porque  várias  cidades  mineiras  se

candidataram para receber as seleções que participarão desse evento mundial em

nosso Estado, e já estamos na fase final da escolha dos Municípios que poderão

realmente recepcioná-las.

Dessa  forma,  a  população  mineira  deverá  estar  atenta  a  essa  necessidade.

Primeiro,  qualificar  a  mão  de  obra,  preparando-nos  para  receber;  e  a  imperiosa

urgência de refazer toda a logística no quesito de estradas, aeroportos e portos. Faço

um alerta às prefeituras municipais  de Minas Gerais.  Temos um histórico cultural,

religioso  e  artístico  de  grande  importância,  e  esperamos  que  todos  os  gestores

públicos  municipais  façam  um  trabalho  de  embelezamento  das  cidades  e  as

mantenham mais limpas, para realmente mostrar ao turista que nos visite essa parte

rica  de  Minas  Gerais.  Somos  um  dos  maiores  Estados  da  Federação,  com  853

Municípios,  de  características  regionais  descentralizadas e diferenciadas,  que,  por

sua  vez,  poderão  não  apenas  oferecer  o  lazer  e  o  futebol,  de  que  todos  nós

gostamos,  mas  sobretudo  mostrar  a  importância  de  Minas  Gerais  no  cenário

brasileiro.



563
____________________________________________________________________________

Recentemente,  as  medidas econômicas tomadas  são bastante  preocupantes.  O

excesso de veículos  que  já  transitam pelas  ruas e  estradas  brasileiras  é  fora  do

normal. Com essa política de juros baixos para o IPI, mais veículos estarão na praça.

O povo está assumindo compromissos impagáveis,  e não consigo vê-lo comendo

pneu e saboreando arruelas de carro, porque não terá condições de pagar essas

dívidas.  Esse  incentivo  ao  consumo é  pernicioso  para  a  economia,  que  quer  se

sustentar com medidas paliativas. Mas isso, Deputado João Leite, será parte de outro

pronunciamento, quando dispuser de mais tempo.

Voltando a essa preocupação de que as cidades tenham condições de receber

melhor os nossos turistas, há necessidade de melhorar e revigorar as estradas e,

como  disse  no  início,  os  nossos  aeroportos.  O  próprio  Ipea  demonstra  que  os

aeroportos estão obsoletos, e as soluções apresentadas não são eficientes. Repito:

medidas paliativas não levam a lugar nenhum. Lamentamos que o governo federal

não tenha mais planejamento econômico para dar sustentabilidade. A Copa do Mundo

está chegando aí. Vamos aguardar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

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

reunião.

ACORDO DE LÍDERES

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

Colégio  de  Líderes,  deliberam seja  prorrogado  até  o  dia  28/6/2012  o  prazo  para

recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.164/2012, do Governador do Estado,

que  dispõe  sobre  as  diretrizes  para  a  elaboração  da  Lei  Orçamentária  para  o

exercício financeiro de 2013 e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2012.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 6 de junho de 2012.

Deputado 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  3.251/2012,  da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  3.252/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Esporte - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em

5/6/2012,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.127/2012,  do  Deputado  Doutor  Viana  (Ciente.

Publique-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.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues -  Presidente, V. Exa. pode certificar,  que temos

apenas oito Deputados em Plenário, portanto não há quórum para continuidade dos

trabalhos, então, gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano, a reunião.

O Deputado João Leite - Peço a recomposição de quórum, Sr. Presidente.

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  10  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
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convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/6/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Célio Moreira

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente -

Palavras do Sr. Gustavo Costa Nassif - Palavras do Sr. Danilo Vieira Júnior - Palavras

do  Deputado  Almir  Paraca  -  Palavras  do  Deputado  Célio  Moreira  -  2º  Painel:

Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do

Sr.  Ricardo Toledo Neder -  Palavras da Sra. Lélia  Inês Teixeira -  Palavras do Sr.

Claiton Mello - Palavras do Sr. Filipe Freitas - Esclarecimentos sobre os debates -

Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Almir Paraca - Célio Moreira - Luiz Henrique - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 Almir  Paraca,  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  “Rumo à

Rio+20 e à Cúpula dos Povos: tecnologias sociais, sustentabilidade e superação da

pobreza”, com os seguintes objetivos: apresentar o conceito de tecnologia social e

debater entendimentos e práticas de desenvolvimento sustentável; discutir o uso de

tecnologias  sociais  na  superação da pobreza,  na  inclusão social,  na  melhoria  da

qualidade de vida e na efetivação da sustentabilidade ambiental;  contribuir  para a

construção  de  uma sociedade  sustentável;  promover  a  mobilização  de  diferentes
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segmentos da sociedade civil, do poder público e do setor produtivo, com vistas ao

recolhimento de apontamentos e sugestões para subsidiar a elaboração de políticas

públicas estaduais de tecnologias sociais voltadas para a inclusão social, a superação

da  pobreza  e  a  sustentabilidade  ambiental  e  contribuir  para  as  discussões  da

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 - e da

Cúpula dos Povos.

1º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Danilo Vieira

Júnior,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  representando  o  Governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  Hélio

Augusto  Martins  Rabelo,  Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego;  Gustavo

Costa Nassif, Diretor da Escola de Contas, representando o Presidente do Tribunal de

Contas, Conselheiro Wanderley Ávila; Eduardo Machado de Faria Tavares, Ouvidor

Ambiental  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado;  Eduardo  Cyrino  Generoso,  Defensor

Público, representando a Defensora Pública-Geral do Estado, Andréa Garzon Tonet;

Tilden Santiago, Diretor de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais; e Deputados Célio Moreira, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta

Casa; e Almir Paraca, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais desta Casa.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente

Bom dia a todos. Exmos. Srs. Danilo Vieira Júnior, Secretário Adjunto de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o  Governador  do

Estado  de  Minas  Gerais,  Prof.  Antonio  Augusto  Anastasia;  Hélio  Augusto  Martins

Rabelo, Secretário de Estado de Trabalho e Emprego; Gustavo Costa Nassif, Diretor

da Escola de Contas, representando o Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro

Wanderley  Ávila;  Eduardo  Machado  de  Faria  Tavares,  Ouvidor-Geral  do  Estado;

Eduardo Cyrino  Generoso,  Defensor  Público,  representando a  Defensora  Pública-

Geral  do  Estado de Minas  Gerais,  Andréa Abritta  Garzon Tonet;  Tilden  Santiago,
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Diretor do Meio Ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais; Deputado

Célio  Moreira,  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; Deputado Almir Paraca, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais

e  Regionalização,  senhoras  e  senhores;  é  com  muita  honra  que  estamos  aqui

representando  o  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que  está  em

viagem. Temos a honra de recebê-los nesta Casa. A efetivação deste ciclo de debates

representa um momento importante na história da Assembleia pelos efeitos positivos

que a Conferência Rio+20 e a Cúpula dos Povos irão provocar no futuro imediato do

planeta  e  da  humanidade.  O  Parlamento  mineiro,  por  meio  de  suas  comissões,

especialmente a de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a de Assuntos

Municipais e Regionalização, tem imenso interesse no estabelecimento de políticas

públicas de superação da pobreza, que resultará na inclusão social e na melhoria da

qualidade de vida de nossos cidadãos, em necessária sintonia com a sustentabilidade

ambiental. Assim, estamos nos mobilizando, em conjunto com tantos e importantes

parceiros, em busca de um modelo de desenvolvimento econômico ecologicamente

sustentável e socialmente justo. As tecnologias sociais, tema fundamental de nossas

discussões, além de se voltarem para a interação com a comunidade, já representam

efetivas soluções de transformação da vida coletiva. A Cúpula dos Povos, que tem

seu comitê mineiro como nosso parceiro, representa uma articulada organização de

entidades  voltadas  para  a  questão  ambiental,  vindo  ao  encontro  da  grande

preocupação da Mesa da Assembleia: a urgente superação da pobreza.

Levamos em conta, todos nós, diante dos 20 anos decorridos desde a Rio-92, a

agravação dos dramas do aquecimento global, a liquidação das florestas originais, a

destruição da vida nos mares, a perda de solo agrícola, a redução da biodiversidade

e o esgotamento de recursos naturais críticos. No outro prato da balança, 1 bilhão de

pessoas - das quais 180 milhões são crianças - passam fome no mundo, sendo que

mais  de  10  milhões estão  ameaçadas  de morrer  de  inanição.  Também passadas

essas  duas  décadas,  estamos,  em  contrapartida,  aprendendo  a  articular  políticas

nacionais  voltadas  para  o  bem  comum,  em  busca  de  uma  sociedade

economicamente viável num ambiente o mais limpo possível. Já sabemos para onde

ir,  mas precisamos de decisões políticas referentes a financiamento e controle de
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ações  mundialmente  articuladas,  com  a  criação  de  estruturas  institucionais  mais

eficazes.

O futuro que queremos, tema básico de discussão da Rio+20, centra-se na busca

da economia verde,  conjugando bem-estar humano, equidade social,  redução dos

riscos ambientais e escassez ecológica. Esse esforço provoca desafios que envolvem

a segurança alimentar,  a  água,  a energia,  o  urbanismo.  Nesse sentido,  vem esta

Assembleia  perseguindo  a  incorporação  de  uma  considerável  parcela  de  nossa

população à economia de bens e serviços em padrões sustentáveis e viáveis, com o

propósito final da definitiva erradicação da pobreza no Estado.

Tantos  eventos  realizamos  recentemente  perseguindo  esse  objetivo,  como  o

importante seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”, no ano passado, em 12

regiões do Estado, que levou, entre outras medidas, à emenda à Constituição que

acrescenta a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais aos

objetivos prioritários da Carta Magna mineira.

A legislação sobre o meio ambiente, a partir de discussões nesta Casa que vêm

considerando  prioritariamente  o  interesse  dos  cidadãos,  já  resultou,  entre  outras

decisões, na Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei nº 18.031, de 2009; na Bolsa

Verde, com a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais, Lei

nº  17.727,  de  2008;  no  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado, Lei nº 15.910, de 2005; na norma de

defesa sanitária e vegetal, Lei nº 15.697, de 2005; e no estabelecimento das políticas

florestal e de proteção à biodiversidade, Lei nº 14.309, de 2002.

Portanto é nossa aspiração natural e prioritária que a Rio+20 e a Cúpula dos Povos

venham, de fato, contribuir para que não se frustrem as expectativas de uma séria e

decisiva  mudança  que  venha  resgatar  a  racionalidade  e  o  equilíbrio  de  nosso

desenvolvimento.  Aos  conferencistas,  aos  debatedores  e  a  todos os  participantes

deste ciclo de debates os nossos agradecimentos antecipados pela disponibilidade e

pela generosidade de compartilhar conhecimentos e ideias. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gustavo Costa Nassif

Na pessoa do Deputado José Henrique, cumprimento os demais componentes da

Mesa.  Em  nome  do  Tribunal  do  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  nosso
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Presidente, o ex-Deputado Wanderley Ávila, venho brevemente dizer que o Tribunal

de Contas compactua com toda essa organização e temática. A atividade do Tribunal

é acompanhar a execução orçamentária e financeira de seus jurisdicionados, Estados

e Municípios. A Corte compactua com a reunião, pois entende que a temática é a

reunião dos esforços de todas as áreas e também da sociedade. Esse exercício tem

como  finalidade  o  controle  das  políticas  públicas,  pois  a  melhor  execução

orçamentária faz com que se tenham melhores políticas públicas. Quando se fala em

elaboração  de  políticas  públicas  estaduais  e  de  inclusão  social,  superação  da

pobreza e sustentabilidade ambiental, existe grande preocupação no bom gasto e na

gerência  do  dinheiro  público.  Por  isso,  o  Tribunal  de  Contas  está  atento  a  essa

temática e, no âmbito de suas atividades, procura, por meio da área de capacitação,

fazer com que as políticas públicas sejam de fato políticas que possam atender a

sociedade, contribuindo, com isso, para a Cúpula dos Povos, a fim de que a vida

possa ser melhor, com atenção ao meio ambiente e à inclusão social do ser humano.

Muito obrigado.

Palavras do Sr. Danilo Vieira Júnior

Na pessoa do Deputado José Henrique, cumprimento os componentes da Mesa,

Deputados, autoridades, senhoras e senhores; é motivo de grande alegria estarmos

aqui hoje para discutir um tema tão importante, que é a sustentabilidade e a justiça

social. Nesse sentido, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente alinha suas ações ao

encontro dos grandes temas que serão debatidos no evento da Rio+20 como água,

energia, proteção à biodiversidade, erradicação da pobreza. Esses projetos alinhados

com os temas da Rio+20, não tenho dúvida, trarão grandes ganhos para o Estado de

Minas  Gerais.  O  Estado  e  a  Rio+20  estão  preparando  um  espaço  destinado  ao

governo  de Minas,  onde iremos  expor  os  projetos  importantes  desenvolvidos  por

nosso Estado, voltados para aqueles temas ali debatidos. Não vejo como fugir desta

discussão,  tamanha  a  importância  do  tema  sustentabilidade,  palavra  muito  dita

ultimamente, com definição muito clara. Entretanto, percebemos grande dificuldade

em seu alcance. A sustentabilidade se baseia no tripé econômico, social e ambiental,

e, vou além, inserimos nele ainda o aspecto cultural. Se o empreendimento não for

economicamente viável, do ponto de vista social, justo e ambientalmente correto – aí
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digo culturalmente aceito pela sociedade -, dificilmente conseguiremos êxito no nosso

Estado, no nosso Município, no nosso país. O Estado vem trabalhando esse binômio:

meio ambiente e justiça social, bem como os temas água e floresta, porque não há

como separar isso. Tenho certeza de que a Rio+20 nos trará novos horizontes, nos

ensinará muito para que possamos implementar em Minas Gerais políticas de médio

e de longo prazos, tornando o nosso Estado, a cada dia, o melhor para se viver.

Agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom dia.

Palavras do Deputado Almir Paraca

Bom dia a todos. Por intermédio dos Deputados José Henrique e Célio Moreira,

gostaria de saudar toda a Mesa, os conferencistas, os debatedores, os participantes.

Rapidamente  gostaria  de  falar  sobre  a  motivação da nossa  solicitação,  aliada ao

Deputado Célio Moreira, para a realização deste ciclo de debates. Está em tramitação

na Casa o Projeto de Lei nº 828/2011, que dispõe sobre a política de fomento às

tecnologias sociais em Minas Gerais. Trata-se de um recorte na política de inovação

tecnológica, conduzida pelo Estado, uma proposta pioneira, que gostaríamos muito

que fosse acolhida por esta Casa e fosse exemplo, como muitas outras iniciativas que

partiram deste Parlamento, para a grande maioria das unidades da Federação. Hoje

tecnologia  social  é  um tema recorrente  nas  grandes  discussões  que  ocorrem no

Brasil e, de forma muito clara e objetiva na Agenda Nacional, que propõe o combate à

pobreza, à miséria. Essa agenda também está presente objetivamente nesta Casa,

fruto  do  planejamento  estratégico  da  Assembleia,  que  determinou,  com  muita

propriedade, que esse tema orientasse a nossa legislatura. Com essa proposição,

gostaríamos também que tivéssemos a oportunidade, durante os nossos debates, de

tentar aprofundar e contribuir, contando com a participação dos que aqui estão, dos

debatedores, e de fazer com que as tecnologias sociais em Minas Gerais ganhem

efetivamente “status” de política pública. É isso o que se pretende, quando se discute

esse  tema  na  Agenda  Nacional:  que  as  tecnologias  sociais  ganhem  escala  e

demonstrem sua efetividade na solução dos diversos problemas na área da saúde, da

educação, da geração de trabalho e renda, da energia e das questões ambientais

mais  objetivas.  Temos  diversos  exemplos  de  sucesso.  Para  ficar  num  exemplo,

gostaria de citar aqui as iniciativas da Articulação do Semiárido - ASA -, instituição
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que  congrega  em  torno  de  800  outras  organizações  sociais.  Formularam,

implementaram  e  aplicaram  tecnologias  sociais  que  ganharam  hoje  “status”  de

políticas  públicas,  particularmente  nas  ações  do  Ministério  do  Desenvolvimento

Social.

Gostaria, Sr. Presidente, de saudar aqui a representação da Fundação Banco do

Brasil,  nosso  amigo  Claiton,  bem  como  dos  dois  Centros  de  Referência  de

Tecnologias  Sociais  de  Minas  Gerais,  iniciativa  da  sociedade  civil  que  está  se

afirmando  com  o  propósito  de  difundir  as  tecnologias  sociais.  Portanto,  saúdo  a

representação  do  Centro  de  Referência  do  Bambu  e  das  Tecnologias  Sociais  -

Cerbambu - com sede em Ravena, e o Centro de Referência de Tecnologias Sociais

do Sertão - Cresertão -, instalado no Município de Arinos, no Distrito de Sagarana.

Ambos são apoiados pela Fundação Banco do Brasil e por diversas outras entidades.

Em nome dessas duas organizações, quero saudar as diversas organizações aqui

presentes que também trabalham com o tema.

Agradeço a participação do Prof. Ricardo Neder, da Universidade de Brasília, que

vem trabalhando com o tema, há muitos anos, auxiliando a afirmação do conceito no

Brasil e na América Latina. Quero agradecer a oportunidade e desejar que o nosso

debate seja frutífero e possa inspirar e orientar a intervenção da delegação de Minas

Gerais: a oficial e os diversos representantes do movimento social, que participarão

da Rio+20 e da Cúpula dos Povos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Célio Moreira

Senhoras  e  senhores,  gostaria  de  cumprimentar  o  Presidente  desta  reunião,

Deputado José Henrique,  o  Deputado Almir  Paraca e o  Deputado Luiz  Henrique,

nosso líder do Mucuri e Vale do Jequitinhonha. Cumprimento ainda os conferencistas,

os debatedores, os representantes das ONGs e fundações presentes, desejando a

todos um bom debate.

Como disse o Deputado Almir Paraca, precisamos efetivar essas políticas públicas

que  dizem  respeito  às  tecnologias  sociais,  à  sustentabilidade,  à  superação  da

pobreza e da miséria. Que este debate possa contribuir para a discussão que vai

acontecer no Rio de Janeiro, com a Cúpula dos Povos. A imprensa já noticia que não

terá muito sucesso, devido à influência das grandes empresas, principalmente das
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lideranças mundiais, como Estados Unidos e China. Há falta de interesse na questão

da  sustentabilidade  e  da  poluição.  Acredito  que  o  mundo  terá  oportunidade  de

apresentar,  incentivar e chamar a atenção para a questão da sustentabilidade, da

preservação do meio ambiente e da superação da miséria e da pobreza.

Minas  Gerais  dará  sua  contribuição,  terá  seu  “stand”,  onde  haverá  muitas

conferências  e  debates.  Haverá  uma  representação  do  governo  e  também  da

Assembleia, quando teremos oportunidade de dar nossa contribuição. Sabemos que

tudo já vem mais ou menos pronto. Neste debate de hoje, as ONGs querem dar sua

contribuição,  chamando  a  atenção  dos  governos  do  mundo  inteiro  para  a

necessidade de se preservar o meio ambiente, de criar novas tecnologias limpas para

o desenvolvimento do mundo, preservando o meio ambiente, com desenvolvimento

sustentável. Também que o ser humano possa ter a sua voz e vez respeitadas e a

indústria se adéque a essas novas tecnologias e apresente novas tecnologias para a

superação desse problema.

Portanto, mais uma vez, agradeço a todos, ao Deputado Almir Paraca, um grande

incentivador  deste  debate  de  hoje,  e  a  disposição  de  todos  que  nos  deram  sua

contribuição nas reuniões preliminares que realizamos na Assembleia.  Agradeço à

assessoria da Assembleia Legislativa, das Comissões de Assuntos Municipais e de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que têm se debruçado sobre o tema,

dando suas contribuições para que Minas Gerais possa contribuir com efetividade. No

mais, tenham todos um bom debate. Um bom dia a todos. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  A  Assembleia  Legislativa  manifesta  os  agradecimentos  às

autoridades que participaram da abertura deste ciclo de debates. Desejo a todos que

tenhamos um bom  dia  de  trabalho,  na  confiança de que  as mudanças  precisam

começar  em nós,  dentro  de  nós  mesmos.  Só  por  meio  dessas  mudanças  é  que

poderemos transformar o mundo. Sabemos que vivemos uma transformação neste

mundo com população  de  bilhões  de  pessoas.  A Rio+20,  mais  uma vez,  chama

atenção.  Às  vezes,  alguns  ficam  um  pouco  desiludidos  porque  esperam  sempre

propostas urgentes e imediatas. Precisamos delas, mas se não houver participação e

mudanças em nós, não será possível mudar este mundo. Quero agradecer a todos.

O locutor - Gostaríamos de informar que a Assembleia Legislativa realizará, em
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conjunto com diversas instituições do poder público e da sociedade civil, uma grande

marcha de combate ao “crack” e outras drogas. Essa mobilização acontecerá no dia

23/6/2012,  sábado,  a partir  das 9 horas, com concentração em frente ao Colégio

Estadual Central, no bairro de Lourdes, e caminhará até a Praça da Assembleia, onde

está  prevista  a  realização  de  diversas  atividades.  Convidamos  todos  a  participar

dessa  iniciativa,  que  é  fruto  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, com o envolvimento de diversas comissões permanentes da

ALMG relacionadas à temática.

2º Painel

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Lélia Inês Teixeira,

Superintendente de Inovação Social da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino  Superior;  e  os  Exmos.  Srs.  Claiton  Mello,  Mestre  em  Desenvolvimento

Sustentável  pela  Universidade  de  Brasília  e  Gerente  de  Educação  e  Tecnologia

Inclusiva da Fundação Banco do Brasil; Ricardo Toledo Neder, Doutor em Sociologia

e Políticas  Públicas pela  Universidade de São Paulo,  professor  e pesquisador  do

Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília; e Filipe Freitas,

membro  da  Associação  Terra  Una,  educador  ecológico  e  gestor  de  projetos

socioambientais, com atuação nas redes do programa de Educação Gaia, da Rede

Global de Ecovilas e do Movimento de Cidades em Transição.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Célio  Moreira)  -  Boa  tarde  a  todos.  Antes  de  me

apresentar e passar a palavra aos convidados, gostaria, mais uma vez, de dar um

alerta a todos que acompanham os trabalhos no Plenário e pela TV Assembleia, que

hoje  abrange  aproximadamente  300  cidades.  Reitero  o  convite  para  o  dia  23  de

junho, quando a Assembleia Legislativa realizará uma grande marcha contra o “crack”

e outras drogas. Faremos essa marcha contra o mal do século, após o que, haverá

uma  grande  concentração  na  Praça  da  Assembleia,  com  a  apresentação  de

expositores e “shows” abertos à participação de todos.

Convidamos todos os presentes e também as pessoas que nos acompanham pela

TV Assembleia  a  participar  dessa  marcha,  que  é  fruto  do  trabalho  da  Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, com o envolvimento de diversas comissões
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permanentes: de Educação, de Saúde, da Juventude etc. Faremos o encerramento

dos  trabalhos  da  referida comissão,  da  qual  tenho a  honra  de  ser  relator.  Como

relator da comissão, percebo, nas cidades em que visitamos e nas audiências nesta

Casa,  a  disposição  das  comunidades  terapêuticas,  tanto  do  governo  municipal,

quanto dos governos estadual e federal, de criar políticas públicas para o combate do

“crack”  e  para  o  atendimento  aos  dependentes  e  a  seus  familiares.  Portanto,  é

importante a participação de todos nessa marcha, onde teremos a oportunidade de

dar a nossa contribuição.

Senhoras e senhores, este ciclo de debates, intitulado “Rumo à Rio+20 e à Cúpula

dos  Povos:  tecnologias  sociais,  sustentabilidade  e  superação  da  pobreza”,  vem

coroar  as  iniciativas  da  Assembleia  Legislativa  em  seu  histórico  de  importantes

realizações  voltadas  para  as  causas  sociais  e  ambientais.  No  dia  a  dia  de  sua

atuação legislativa, esta Casa tem buscado responder aos anseios da sociedade, que

não só almeja uma legislação socioambiental avançada e abrangente como também

busca acompanhar a elaboração das políticas públicas do Estado e dela participar.

Temos  agora,  diante  de  nós,  a  possibilidade  de  colaborar  com  os  esforços

internacionais, sob a responsabilidade da Organização das Nações Unidas. A Rio+20

é uma oportunidade única para a construção de uma agenda que patrocine e induza

à  sustentabilidade  da  atividade  humana  em  todo  o  planeta.  Nesse  contexto,  o

documento  de  contribuição  brasileira  para  a  Conferência  Rio+20,  elaborado  pela

Comissão Nacional para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento

Sustentável, muito além de propiciar um novo patamar de discussão para o esforço

conjunto frente aos grandes desafios socioambientais, tem o mérito incontestável de

acrescentar  o  tema  da  erradicação  da  pobreza  à  temática  oficial  da  ONU,  em

princípio  focada  nas  questões  ligadas  à  economia  verde  e  aos  postulados  da

sustentabilidade.

Há  uma  grande  expectativa  de  que  a  Rio+20  mobilize  os  recursos  políticos

necessários e equacione os aspectos econômicos, sociais e ambientais para uma

sociedade sustentável. Como é do conhecimento de todos, já faz algum tempo, o

Brasil  vem  defendendo  a  criação  de  mecanismos  de  transferência  de  renda  dos

países ricos para os mais pobres. Devemos considerar,  contudo, que, malgrado o
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esforço oficial para reunir as nações em torno de uma agenda comum de diretivas e

metas de ação global, são dignas de apreço e de louvor a atitude e a capacidade de

mobilização das organizações não governamentais, que, diante de um evento de tal

magnitude, não mediram esforços para a conquista e afirmação de um espaço onde a

sociedade civil  se faça presente e tenha voz ativa: refiro-me à Cúpula dos Povos,

instância  que  traduz,  de  forma  direta  e  sem  intermediários,  as  aspirações  da

sociedade civil por uma ordem econômica, social e ambientalmente mais equilibrada

e justa. É nesse espaço, certamente, que os pleitos dos povos pelo direito a uma vida

digna e a um ambiente ecologicamente saudável, sem os excessos da exploração

predatória, do consumo irrefreável e dos efeitos degradadores da pobreza extrema,

serão revigorados.

Esses  anseios  se  conjugam  com  o  fato  de  que  a  Resolução  nº  64/236,  da

Assembleia Geral das Nações Unidas de 2007, ao recepcionar o convite do governo

brasileiro para o patrocínio do evento, incluiu, em suas disposições, a discussão dos

desafios  emergentes  do  desenvolvimento  sustentável,  tendo  como  temas  “A

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável  e da  erradicação da

pobreza”  e  “A estrutura  institucional  do  desenvolvimento  sustentável”.  Com  isso,

intenta-se  abarcar  quatro  questões  essenciais:  a  incorporação  definitiva  da

erradicação  da  pobreza  como  elemento  indispensável  à  concretização  do

desenvolvimento  sustentável,  acentuando  sua  dimensão  humana;  a  plena

consideração do conceito de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão dos

atores dos pilares econômico, social e ambiental, com vistas a superar a prevalência

de visões ainda setoriais; o fortalecimento do multilateralismo com a clara mensagem

de  adequação  das  estruturas  das  Nações  Unidas  e  das  demais  instituições

internacionais  ao  desafio  do  desenvolvimento  sustentável;  e  o reconhecimento  do

reordenamento internacional em curso e da mudança de patamar dos países, com

seus reflexos na estrutura de governança global.

A  partir  da  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  e  o

Desenvolvimento,  a  Rio-92,  seguiram-se  outras  importantes  discussões  dos

problemas  globais  que  afetam  a  humanidade.  Foram  inúmeras  as  propostas

compactuadas,  como  as  Convenções  sobre  as  Mudanças  Climáticas,  da
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Biodiversidade e da Desertificação, a Agenda 21, a Carta da Terra e a Declaração

sobre Florestas.

Não se viram, contudo, desde a Rio-92, avanços consideráveis na reversão das

situações de miséria, de injustiça social e de degradação ambiental na maioria dos

países.  Em  meio  a  todos  os  angustiantes  problemas  atuais,  agravados  por  um

belicismo  deliberado  que  grassa  em  várias  partes  do  mundo,  grande  parcela  da

população  mundial  não  tem  acesso  aos  benefícios  produzidos  pelas  políticas

desenvolvimentistas  predominantes,  incapazes  de  solucionar  o  problema  da

desigualdade entre ricos e pobres. Essa mesma população sofre ainda as sequelas

da crise econômica da União Europeia. Nesse cenário, a desigualdade social tende a

aumentar,  dando  origem  à  pobreza  extrema.  Assusta-nos  e  muito  nos  indigna  a

constatação de que a fome do mundo aflige diretamente 1 bilhão de pessoas.

Embora a expectativa mundial se volte com olhos esperançosos para a Rio+20, há

que lamentar, conforme prognósticos já divulgados na mídia, as prováveis ausências

de Chefes  de  Estado de nações poderosas e  influentes,  a  exemplo  dos  Estados

Unidos, da Inglaterra e da Alemanha, o que traduz um negligente esvaziamento no

potencial  de  compromissos  a  serem  negociados  para  se  atingir  o  sucesso  da

conferência.  Assim,  a  Cúpula  dos  Povos  poderá  apresentar  também,  como  um

importante  contraponto,  as  posições  oficiais,  mostrando,  com  clareza,  o  que  é

necessário atingir. Dessa forma, as discussões deste ciclo de debates se inserem no

mosaico de temas que serão objeto de reflexão da Rio+20 e da Cúpula dos Povos.

Apesar  do privilégio de vivermos em um país  com imensas riquezas  naturais  e

detentor de 12% do total da água doce disponível no planeta, ainda persistem, entre

nós,  situações anômalas,  a exemplo da escassez de água em muitas  regiões do

semiárido e dos conflitos pelo uso múltiplo das águas, como os casos de atingidos

pela construção de barramentos para fins de geração de energia elétrica.

A  valorização  das  chamadas  tecnologias  sociais  pode  servir  como  uma  das

estratégias  para  a  superação  da  pobreza.  A propósito,  registramos  a  tramitação,

nesta Casa,  de  proposições que tangem a temática em discussão neste ciclo  de

debates e nos grandes eventos  internacionais  já  mencionados.  Duas  proposições

tratam diretamente de tecnologia sociais.  Uma delas busca estabelecer no Estado
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uma  política  de  fomento  à  tecnologia  social,  conceituada  como  o  “conjunto  de

atividades  relacionadas  com  planejamento,  pesquisa,  criação,  adaptação,

desenvolvimento e aplicação de produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, que

representem soluções para a inclusão social e a melhoria da condição de vida da

população”. A outra proposição visa instituir a Bolsa São Francisco, com o objetivo de

incentivar e propagar tecnologias sociais junto às comunidades ribeirinhas do Rio São

Francisco.

Citamos  também  proposição  de  nossa  autoria,  na  forma  de  uma  proposta  de

emenda à Constituição do Estado, com a qual objetivamos inserir a sustentabilidade

como um dos princípios  da administração pública. A nosso ver,  a sustentabilidade

deve  se tornar  um princípio  expressivo  da  administração pública  para  que possa

irradiar seus efeitos e orientações na tomada de decisões de todos os Poderes do

Estado e de sua administração direta e indireta, de forma incontestável.

Finalmente, gostaria de agradecer, mais uma vez, a presença de todos. De modo

especial, agradeço aos expositores, debatedores e entidades que tornaram possível a

realização deste evento. Que este ciclo de debates, juntamente com tantos outros

eventos que estão sendo realizados no País em razão da Rio+20 e da Cúpula dos

Povos, possa contribuir para a melhoria das políticas públicas e da qualidade de vida

dos povos. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Gostaríamos de esclarecer que, após as exposições, abriremos

espaço para a apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou

oralmente, e de outras enviadas pelo formulário do “Participe Agora”, disponível pela

internet,  no portal da Assembleia Legislativa. Para melhor organizarmos o 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. Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem

especificar  isso  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o  conteúdo  da

intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  os  telespectadores  da  TV

Assembleia  também  poderão  participar.  Basta  acessar  o  portal  da  Assembleia  -

www.almg.gov.br -, abrir a página do ciclo de debates e clicar em “Participe Agora”
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para enviar sua contribuição.

Com  a  palavra,  o  professor  e  pesquisador  do  Centro  de  Desenvolvimento

Sustentável  da  Universidade  de  Brasília  e  Coordenador  do  Observatório  do

Movimento pela Tecnologia Social na América Latina, Ricardo Toledo Neder, para sua

exposição sobre o tema “Conferência Rio+20 e sustentabilidade: a contribuição das

tecnologias sociais”.

Palavras do Sr. Ricardo Toledo Neder

Bom dia  a  todas  e  a  todos.  É  com  muita  satisfação que estou  na  Assembleia

Legislativa, a convite. Agradeço aos organizadores, ao Deputado Almir Paraca e à

direção da Assembleia Legislativa a brilhante iniciativa de fazer este debate.

A apresentação que farei talvez seja um pouco densa, mas conto com a paciência

de  vocês  quanto  a  essas  questões,  pois  é  um  debate  que  também  passa  pela

educação política, é importante e diz respeito à relação da política com a tecnologia.

Como  vivemos  hoje  em  uma  sociedade  altamente  influenciada  pela  inovação

tecnológica, é preciso aprimorarmos nossa base conceitual sob o ponto de vista da

educação política a respeito da tecnologia. Então, esta abordagem que trago a vocês,

chamada  “ciência,  tecnologia  e  sociedade”,  é  relativamente  antiga.  A abordagem

CTS, para vocês terem uma ideia, é política, científica e tecnológica e complementa a

abordagem conhecida por todos da inovação tecnológica. Mais adiante explicarei por

que ela é complementar.

Nosso  objetivo,  portanto,  é  demonstrar  que  as  tecnologias  em  geral  têm  uma

influência  marcante  na  sociedade,  porque não  só influenciam  nosso processo  de

tomada de decisões como também condicionam as infraestruturas que regulam a

distribuição social da renda, da informação, de todos os custos de produção e do

acesso  aos  bens  de  serviços.  Temos  também  um  papel  importante  atribuído  à

tecnologia  do  ponto  de  vista  dessa transição para  economias  sustentabilistas  -  e

vocês estão acompanhando o debate internacional  e nacional  em torno do que é

economia verde. Também são gerados problemas sociais e ambientais, ou seja, boa

parte dos problemas socioambientais que vivemos decorrem do modelo de gestão

tecnológica, sobretudo dos projetos tecnológicos que desenvolvemos e aplicamos.

As tecnologias,  em si,  podem facilitar  ou dificultar  a solução desses problemas;
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portanto, não separo ciência e tecnologia da sociedade. Nesse debate, nessa fase de

educação  política  sobre  a  tecnologia,  podemos  associar  as  dinâmicas  sociais  de

inclusão  ou  exclusão  ao  desenho  do  projeto  tecnológico.  Nesse  sentido,  as

tecnologias  podem ser vistas  na ótica  proposta pelo  projeto de lei  e  pela  política

nacional de tecnologia social que estamos tentando construir desde 2004 no País, ou

seja, como uma tecnologia social que vai resolver problemas específicos de exclusão

dos pobres do sistema econômico e da distribuição de renda ou então podem ser

vistas como um componente-chave do desenvolvimento social. Temos que fazer essa

distinção  porque  tecnologia  social  não  é  uma  espécie  de  solução  milagreira.

Devemos, portanto, incluir a visão de ciência, tecnologia e sociedade que orienta a

formulação de estratégias para a política de tecnologia social, como é o caso desse

exemplar projeto de lei aqui proposto pelo Deputado Almir Paraca.

Para vocês se situarem do ponto de vista da tecnologia em geral, temos que fazer

um breve exercício conceitual. Primeiro, vamos ver a contribuição de cada um. Por

favor,  assinalem  esse  ponto.  Depois,  se  quiserem,  poderemos  aprofundá-lo.  Aqui

estão  as  quatro  concepções  sobre  tecnologia  que  podemos  identificar  hoje,  na

pesquisa, na filosofia da tecnologia e na sociologia dos estudos sociais da ciência e

da tecnologia. Em quatro eixos, observamos claramente que um deles é a visão de

otimismo  do  crescimento  econômico  e  de  mercados.  Essa  é  uma  ótica

desenvolvimentista que está relacionada com a ideia da economia e da produtividade

e também com o desenvolvimento revolucionário das forças produtivas. Essa ideia é

complementada,  em parte,  por uma visão instrumentalista da tecnologia.  Temos a

ideia de que a tecnologia em si mesma é neutra, apenas as decisões políticas acerca

do  uso  da  tecnologia  é  que  estariam  sendo,  portanto,  influenciadas  por  alguma

ideologia de esquerda ou de direita. Instrumentalismo é acreditar que a tecnologia em

si é neutra, e vamos problematizar isso. Como a forma dos artefatos, do sistema, das

máquinas, pode ou não beneficiar determinadas classes sociais?

Em seguida temos essa ideia de que, no eixo da autonomia, de uma tecnologia

controlável pelo homem, devemos assumir um certo otimismo, seja pelo lado liberal,

seja pelo lado socialista, um otimismo positivista, típico da modernidade. É a crença

no progresso como sinônimo de desenvolvimento tecnológico, a busca, portanto, de
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uma  verdade,  de  uma  eficiência  submetida,  é  claro,  a  um  controle  externo  da

sociedade – esta é uma Casa, por exemplo, que tem de exercer esse tipo de controle

externo  –,  em  que  a  tecnologia  em  si  poderá  ser  utilizada  para  satisfazer  as

necessidades infinitas da sociedade. Acredito que todos nós individualmente, como

personalidade e como história biográfica, carregamos essa visão do determinismo e

do instrumentalismo.

O problema é como vamos fazer para que essa tecnologia seja adotada de forma

ética. Vocês se lembram do desenho animado do Capitão Gancho e da Sininho. A

Sininho geralmente é a voz da consciência e entra para dizer eticamente o que deve

ser feito, entra para tentar corrigir esses defeitos. Mas, como ela não tem poder de

ação, essa ação vai ficar com o amor, com a paixão. A paixão da Sininho é o Peter

Pan. O Peter Pan, em combate com o Capitão Gancho, pode pegar essa arma, esse

instrumento, essa força de transformação que é gerar mudança social. Em termos

muito  simples,  eu  uso  a  tecnologia  para  o  bem-estar  social.  Esse  é  o  gênio

determinista. Temos uma ideia de que a tecnologia pode e deve ser feita para o bem-

estar social. O gênio instrumentalista é aquele que viabiliza isso. Podemos dizer que

o  gênio  instrumentalista  hoje  é  o  engenheiro,  o  tecnólogo.  Então  esse  gênio

determinista e o  gênio instrumentalista se unem nessa síndrome que poderíamos

chamar de sociedade tecnológica moderna.

O liberalismo e  o socialismo,  de forma oposta,  mas quase idêntica,  explicam e

adotam  a  perspectiva  de  que  a  tecnologia  é  neutra.  Será  que  a  tecnologia  é

realmente neutra? O liberalismo explica esse desenvolvimentismo tecnológico sobre

o capitalismo pelo interesse em elevar a produtividade do trabalho. Ao ser elevada,

em função do contrato social vigente, pacto trabalhista, assalariado, vamos combater

o trabalho escravo, isso poderá gerar lucro para o empresário. Esse é o motor da

produtividade.

Basicamente são duas as frentes de batalha do empresário, quando se depara hoje

com a questão da inovação tecnológica. Primeiro ele internamente tem de convencer

seus  empregados  de  que,  inovando,  vai  aumentar  a  produtividade  do  trabalho  e

melhorar a lucratividade. E aumentar a produtividade e a lucratividade pode significar

realmente ganhos para seus assalariados, os seus empregados. Do lado externo do
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empreendimento, inicialmente ele tem de ganhar essa primeira batalha junto aos seus

funcionários. Depois, se houver uma condição favorável na órbita do mercado, na

circulação de mercadorias, ele vai enfrentar outros empresários, também utilizando a

mesma  estratégia  de  inovação  tecnológica,  por  exemplo.  E,  para  expandir  seus

negócios, ele depende fortemente dessas duas frentes. No socialismo é diferente. Na

antiga União Soviética - não estou falando da China de hoje, porque eles só podem

fazer as transformações adequadas -, a ideia era de que era possível transformar a

linha de produção fordista numa linha de produção soviética regida pelos princípios,

não do capitalismo, mas do socialismo. Como todos sabemos, o fracasso resultante

disso é muito significativo e não significa que devemos fazer uma leitura das forças

produtivas como algo linear ou inexorável. Portanto, fazer a leitura das contradições é

uma das  tarefas  fundamentais  não  só  da  universidade,  dos  pesquisadores,  mas

também das áreas de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Aliás, hoje existe

uma política científica e tecnológica no País para a inovação, isto é, voltada para esta

questão.

As duas concepções que apresentei para vocês são hegemônicas, ou seja, aquelas

que  estamos  habituados  a  ver  na  imprensa,  na  mídia  e  nos  grandes  debates

nacionais e internacionais. Entretanto, outras correntes de visão sobre a tecnologia

também estão crescendo e elas são chamadas contra-hegemônicas. Uma delas é a

corrente substancialista, que é onde a tecnologia entra. Nessa corrente, o ser das

pessoas  é  diminuído  -  um  problema  de  essência.  Diante  da  tecnologia,  não

conseguimos traduzir a nossa essência. Qual é a minha essência numa relação eu e

tu  na  internet?  Esse  problema  também  existiu  em  várias  situações  de  trabalho

durante toda a revolução industrial. A máquina entra para ameaçar a subjetividade

das pessoas. Então os valores e o interesse capitalista são incorporados na produção

e se transformam em projetos políticos.

A rejeição à ideia de que a tecnologia não tem controle também está presente na

modernidade. Todos os movimentos ambientalistas e socioambientalistas têm essa

visão de fundo, difusa, de que a tecnologia em si representa um grande risco. Aliás,

existe uma grande literatura sociológica, política e institucional sobre a sociedade do

risco  e  a  transformação  disso  em  legislações  ambientais.  Sem  o  controle  da
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sociedade,  uma visão substancialista  tende a  rejeitar  a  tecnologia.  Essa ideia  da

rejeição  é  muito  forte  em  vários  setores,  por  exemplo,  a  política  de  organismos

geneticamente modificados - OGMs -, na Europa. Os OGMs sofreram forte rejeição

nas comunidades econômicas europeias - a política das sementes.

Será que é possível usar a espada do Capitão Gancho? E se o Peter Pan pegar a

espada e construir uma sociedade mais inclusiva? Isso é socialmente possível? Essa

questão tem de ser superada,  não podemos mais tomar essa visão da tecnologia

como sendo a vassoura da bruxa. A bruxa boa pode voar com a vassoura da bruxa

má? Essa é a discussão que trago para os senhores. Se entrarmos nesse caminho, a

possibilidade de darmos com os burros n'água é muito grande. Vamos superar essa

tentação de tomar a visão da tecnologia como instrumental. Será que vamos implodir

a sociedade tecnológica? Não podemos. Aliás, dependemos dela para sobreviver de

maneira  democrática  em  várias  instâncias  da  complexidade  que  é  viver  nesta

sociedade. Não podemos implodir, mas também não podemos permanecer neutros

diante do projeto tecnológico.

Assim,  a visão da ciência, tecnologia e sociedade -  CTS -  está baseada nessa

postura engajada e otimista. Ela tem a construção social da tecnologia como um alvo,

porque a tecnologia pode se tornar  um objeto de reprojetamento. Exatamente, no

preâmbulo do projeto de lei do Deputado Almir Paraca, menciona-se a definição de

tecnologia social. É curioso, porque é muito mais interessante termos um pluralismo

tecnológico  do  que  um  militarismo.  As  maneiras  de  produzir  energia  elétrica  não

podem depender  apenas de um modelo  de projeto  tecnológico,  a hidrelétrica.  Se

houvesse, quem sabe, mil, um milhão de pequenas estações de produção de energia

em Belo Monte, em toda a região do Amazonas, não seria melhor do que construir

sete, oito grandes hidrelétricas. Então, essa possibilidade de reprojetamento está na

base da abordagem da construção social da ciência.

Do ponto de vista tanto da teoria da inovação, ciência, tecnologia e inovação - CTI -,

quanto da perspectiva ciência, tecnologia e sociedade - CTS -, temos de trabalhar

com a construção social de tecnologia. A ideia é que cientistas, empresas, agências

de  governos,  agências  nacionais  e  internacionais,  militares,  movimentos  redes  e

movimentos religiosos participem da elaboração do projeto tecnológico. Essa ideia de
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que  o  projeto  tecnológico  não  é  um  problema  apenas  dos  engenheiros  ou  dos

tecnólogos ou dos empresários ou dos políticos, fechados em torno de um modelo

tecnológico, é questionada e colocada em prática pelo movimento socioconstrutivista

da  tecnologia.  Portanto,  interesses  e  valores  relevantes  entram  no  desenho  da

tecnologia. A bicicleta, por exemplo, a partir de 1910, foi redesenhada. Ela tinha esses

formatos até chegar  à bicicleta que temos hoje. Todos os objetos tecnológicos se

transformam  por  força  de  valores  relevantes  extracientíficos,  extraempresariais,

extraeconômicos. Esses interesses e valores hegemônicos capturam, de certa forma,

essa energia  demonstrada com  essa seta  circulante,  com a  qual  representaria  a

tecnologia social.  Hoje  temos,  mais  ou menos,  essa situação.  Precisamos libertar

essa seta e sair desse circuito da tecnologia, hoje, como uma tecnologia controlada

pelo  homem,  algo  que  tenha  um  imperativo  com  os  grupos  sociais  que  têm  de

promover  a  adequação  sociotécnica.  É  essa  abordagem  que  utilizamos  na

universidade,  na  pesquisa  e  que  incorpora  outros  interesses  e  valores,  o  da

desconstrução do projeto tecnológico. Desconstrução significa fazermos um exercício

de  reprojetamento,  redesenho,  trabalhar  a  dimensão  humana,  da  dúvida,  da

incerteza. O programa é justamente esse. Os empresários não têm muito a perder.

Cerca de 80% a 90% do empresários brasileiros realizam a importação de tecnologia

pronta. A grande batalha da frente da tecnologia social é com a frente de inovação,

com  os  empresários,  convencermos  que  políticas  públicas,  agências  de

desenvolvimento e práticas de regulamentação de incentivo e fomento podem ser

dadas na direção do reprojetamento de tecnologia.

A ideia  de  reprojetamento  de  tecnologia  está  presente  tanto  no  movimento  da

inovação  empresarial  quanto  na  tecnologia  social  para  o  desenvolvimento  da

economia popular. Aí entramos em uma esfera de que o caminho para a construção

da  tecnologia  social,  hoje,  passa  pela  democratização  da  política  de  ciência  e

tecnologia.

Para  finalizar,  diria  que,  dos  R$600.000.000,00  investidos,  hoje,  na  política  de

ciência e tecnologia, apenas 10% vão para a política de tecnologia social. Os 90%

vão  caminhar,  nos  próximos  10  anos  pelo  menos,  para  a  criação  de  setores  de

pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Isso não é suficiente. Temos de ter não
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apenas coragem, mas também ousadia de ampliar a participação para termos mais

R$600.000.000,00 na tecnologia social. Também projeto de lei aberto, nesta Casa,

tem  uma  nobre  missão:  fazer  um  caminho  nacional,  fazer  chegar  a  Brasília  e

reformularmos uma política nacional de ciência, tecnologia e sociedade com projetos

de lei semelhantes. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao nosso professor e pesquisador Ricardo Toledo

Neder pela excelente apresentação. Informo aos participantes que as apresentações

dos palestrantes estarão disponíveis, após o evento, na página do ciclo de debates,

no portal da Assembleia Legislativa.

Com a palavra, a Sra. Lélia Inês Teixeira, Superintendente de Inovação Social da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, para

sua exposição sobre o tema “Conferência Rio+20 e sustentabilidade, a contribuição

das tecnologias sociais”.

Palavras da Sra. Lélia Inês Teixeira

Obrigada,  Deputado.  Bom  dia,  senhoras  e  senhores.  Peço  licença  para  falar

rapidamente sobre a nossa Secretaria, a fim de situá-la neste contexto, ainda mais

depois de uma hora tão brilhante com o Capitão Gancho. Falaremos sobre as nossas

contribuições para a Rio+20.

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é comandada pelo

Secretário  Narcio Rodrigues,  que é um dublê de político e poeta.  O Secretário  é

apaixonado por tecnologia e pelo ser humano. Tão logo tomou posse, a tônica do seu

discurso,  que é o que fazemos em nosso dia a  dia,  foi  exatamente construir,  na

Secretaria, uma transversalidade da questão social. De alguma forma, temos de unir

a tecnologia e o ser humano. A nossa missão é promover a ciência, a tecnologia, a

inovação e o ensino superior  para o desenvolvimento sustentável  e a melhoria da

qualidade  de  vida  em  Minas  Gerais.  A nossa  visão é  ser  referência  nacional  na

formulação e implementação de políticas públicas que assegurem o desenvolvimento

científico e tecnológico, a inovação e o ensino superior.

Mencionamos  a  questão  da  tecnologia  social  para  nos  situarmos.  Gostaria  de

chamar a atenção do Prof. Ricardo, pois estamos nessa Superintendência buscando
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a inovação social para que possamos começar a costurar esse ganchinho e avançar

nessa  questão.  Temos  uma rede  espalhada  por  todas  as  Minas  Gerais,  com  84

Centros Vocacionais Tecnológicos. Trabalhamos quase que holisticamente a questão

da tecnologia  e do  ser  humano,  com todos os recursos  disponíveis,  levando aos

rincões de Minas Gerais a questão da tecnologia e fazendo com que tenha todo um

viés social.

Nesses CVTs há laboratórios vocacionais que trabalham toda tecnologia baseada

na vocação do Município; salas de videoconferência, para levarmos praticamente o

mundo  para  essas  cidades;  e  núcleo  de  apoio  ao  empreendedorismo,  para

trabalharmos muito a questão do empreendedorismo; não só do ponto de vista do

capitalismo, mas também do ponto de vista da economia solidária.

Nessa rede há também 487 telecentros. Há até telecentros instalados no meio de

pastos, com vacas ao redor. É algo muito gostoso. Há uma sala de inclusão digital

que contém computadores conectados à internet durante mais de 10 horas por dia. O

objetivo desse projeto, que tem um nome um pouco complicado - é chamado Rede de

Formação Profissional Orientada pelo Mercado , mas é a rede CVT de Minas Gerais,

que é a maior rede do Brasil -, é ampliar ao máximo as nossas capacidades locais e

regionais  para  combater  a  exclusão  digital  e  social,  gerar  emprego  e  renda  e

contribuir  para  a  melhoria  do  nível  de  vida  da  população,  principalmente  das

comunidades menos favorecidas. Para alcançar esses objetivos, o projeto foi dividido

em duas vertentes de atuação: alfabetização digital e formação e aperfeiçoamento

profissional, que caminham juntos. Hoje, já superamos isso. Vamos dizer assim, já

passamos a régua e esse objetivo foi  alcançado.  Agora, estamos trabalhando em

cima da convergência para que possamos utilizar  o máximo de tecnologia dentro

dessas comunidades. A comunidade em geral frequenta assiduamente esses centros

tecnológicos, buscando o acesso às tecnologias da informação, da comunicação e da

qualificação profissional para o primeiro emprego e o aperfeiçoamento para o retorno

ao mercado de trabalho e a melhoria da qualidade de vida. Temos vários projetos

transversais nesses CVTs. Pela foto ali, vocês podem ver que a nossa população é

bem  variada,  incluindo  desde  crianças  até  pessoas  da  terceira  idade,  com  a

participação  efetiva  da  comunidade.  Não  é  propaganda,  viu,  gente?  Isso  existe
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mesmo, é real. Temos os números para quem quiser ver. É a nossa realidade.

Aqui,  a  nossa rede,  que tem uma capilaridade maravilhosa.  Na parte azul-clara

estão os nossos telecentros; na parte verde, estão os CVTs e os telecentros e na

parte  azul-escura,  estão  os  nossos  CVTs.  Essa  será  a  nova  rede,  mais  uma

ampliação que o Secretário Narcio está costurando, que é a nova rede CVT voltada

para o aumento do número de CVTs o máximo possível.

Aqui,  a  inclusão  digital  e  social.  Hoje,  temos  disponíveis  48  cursos  gratuitos  a

distância  de  informática,  gerencial,  profissionalizante  e  comportamental,  que,

mensalmente,  proporcionam  mais  de  1.500.000  acessos  à  internet,  por  meio  de

serviços de utilidade pública, confecção de currículos, “e-mails”, “e-gov”, participação

em redes sociais, pesquisas escolares, lazer, etc.

Aqui, está um exemplo da nossa grade, que é uma grade maravilhosa. Para vocês

verem que tangenciamos  sobre  vários  aspectos,  buscando todas as  vocações de

Minas Gerais. A grande surpresa, nosso orgulho, é que hoje somos o 1º lugar, no

mundo no Brasil. Como podem ver, só perdemos para a Índia. Não são acessos; são

pessoas que fizeram e concluíram os nossos cursos na plataforma “moodle”. Todas

as capacitações são gratuitas,  geram renda,  realmente acontece a  transformação

social e regional, a melhoria na qualidade de vida da população, com a promoção do

desenvolvimento  sustentável,  do  empreendedorismo  e  da  inovação.  Pelas  fotos,

vocês podem ver que tudo é bem diversificado, dentro das vocações das várias Minas

que temos.

Aqui,  vemos o processamento  de  fibra  de  bananeira  no  CVT de Jequitinhonha.

Depois  desse  trabalho  que  foi  implantado  lá,  tivemos  um  resultado  maravilhoso:

fomos para a Casa Cor, de Minas Gerais e de São Paulo, para expor os trabalhos

feitos com o papel de fibra de bananeira, fabricado pelos nossos alunos, que hoje já

são totalmente autônomos lá em Jequitinhonha.

Aqui, estão algumas fotos da nossa participação na feira da Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia, que aconteceu no segundo semestre do ano passado e cujo

tema foi “Mudanças climáticas, desastres naturais e prevenções de risco”. Todos os

CVTs participaram ativamente desse evento. Um novo projeto - de uma forma ou de

outra,  haverá  uma  transversalidade  dentro  da  nossa  rede  CVT  -,  o  Projeto  de
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Tecnologia  Assistiva,  que foi  lançado  na semana  passada  pelo  Secretário  Narcio

Rodrigues,  está sendo construído  agora  com a  sociedade como um todo,  com a

participação de universidades e de todos os movimentos sociais existentes. Esse aqui

é o Centro de Tecnologia Assistiva de Minas Gerais que está sendo instalado em

duas universidades, a UFMG e a Universidade Federal de São João del-Rei. Esses

são  exemplos  de  situações  em  que  se  trabalha  a  tecnologia  assistiva,  outra

transversalidade da tecnologia social.

Implantamos 148 centros tecnológicos em Apaes de Minas Gerais para continuar

trabalhando  com  esse  foco.  Nessas  Apaes  foram  implantados  centros  de

capacitação. Como disse, 148 Municípios receberam isso. Aqui estão as fotos em que

podemos notar não apenas a inclusão de tecnologia, mas também a utilização do

máximo de tecnologias existentes no mercado para a capacitação profissional dessa

população.

A Hidroex é outro projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

que  trabalha  dentro  da  visão  da  tecnologia  social.  Também  estará  presente  na

Rio+20. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de atividades de educação,

capacitação e pesquisa aplicada em águas. O grande mote do projeto é a educação

para  as  águas  numa perspectiva  interdisciplinar.  Muito  obrigada.  Estou  aberta  às

perguntas.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Lélia Inês Teixeira pela sua exposição. Com

a  palavra,  o  Sr.  Claiton  Mello,  Gerente  de  Educação  e  Tecnologia  Inclusiva  da

Fundação Banco do Brasil, para sua exposição sobre o tema “Conferência Rio+20 e

sustentabilidade: a contribuição de tecnologias sociais”.

Palavras do Sr. Claiton Mello

Bom dia a todas e a todos. Cumprimento os integrantes da Mesa e os amigos. É

uma satisfação estar  aqui,  na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

participando de um debate tão importante como este. Agradeço ao Deputado Almir

Paraca, que nos convidou para participar da Mesa, dos debates, a oportunidade que

temos para ampliar o diálogo sobre o conceito de tecnologia social e sobre como isso

interfere nas ações dos movimentos sociais, das organizações que discutem um outro
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modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável. Esse debate tem

uma relação direta com o que vai acontecer na Rio+20 e com os resultados obtidos

após esse evento.

Farei  a  apresentação  de  uma síntese  desse  documento,  um  caderno  que  está

disponível  na  página  institucional  da  Fundação  Banco  do  Brasil  denominado

“Tecnologia social para superar a pobreza - Formulação de propostas à Conferência

Rio+20:  10  pontos  para  uma  plataforma  da  tecnologia  social  na  Rio+20”.  Esse

documento foi elaborado em setembro do ano passado, com a participação de quase

duas dezenas de representantes de organizações sociais,  de movimentos sociais,

parceiros estratégicos da Fundação Banco do Brasil.  Discutimos a relação entre a

tecnologia social e a Rio+20 com representantes do governo federal, da Secretaria-

Geral da Presidência da República e do Ministério do Meio Ambiente, que participou

conosco dessa elaboração. Contamos também com a colaboração de uma pessoa

que tem uma história na trajetória dos debates das conferências da ONU, que é o

Prof.  Ignacy Sachs.  Ele  é  um  estudioso  do  Brasil  hoje  radicado na França,  mas

transitou  pela  Índia  e  por  vários  outros  países,  contribuiu  na  organização  da

Conferência de Estocolmo, em 1972, e foi um articulador da Conferência da Rio 92, a

Eco 92. Hoje, felizmente, está conosco. É um senhor que, apesar da idade, é um

entusiasta e um elaborador das políticas para o desenvolvimento sustentável. Essa

foi a forma como construímos essa discussão na Fundação Banco do Brasil. Quero

partir  da  apresentação  do  Prof.  Ricardo  Neder,  que  também  contribuiu  com  a

discussão e participou conosco deste debate. Como disse o Prof. Neder, a verdade

da tecnologia  não é  bem fundante  e  eterna.  Com as  promessas  que tivemos  da

revolução verde, que era o alimento para todos, percebemos que, da década de 1970

para cá, continuamos com um sexto da população do mundo passando fome ou em

situação  de  falta  de  alimento.  A revolução  prometida  no  campo  pela  tecnologia

convencional,  a  tecnologia  da  monocultura,  não  resolveu  o  problema.  Se  hoje

olharmos  para  as  nossas  cidades,  perceberemos  que  a  solução  dada  para  o

transporte  humano  não  é  a  adequada  para  uma  sociedade  que  deseja  o

desenvolvimento, que deseja viver em harmonia com a natureza. Hoje, o modelo do

automóvel como meio de transporte nas grandes cidades demonstra o caos em que
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estamos mergulhados na sociedade brasileira e nas grandes metrópoles do mundo

inteiro. Se formos ver a verdade da tecnologia no prato diário que está em nossas

mesas, podemos perceber a falta de diversidade alimentar. Hoje, a base alimentar

dos brasileiros está reduzia a 5, 6 grãos, enquanto a multiplicidade, a diversidade de

plantações que esse país e outros continentes tinham estão reduzidas a quase nada,

fruto de uma lógica de distribuição de alimentos coordenada por poucos grupos que

definem, inclusive, quais alimentos comemos.

A tecnologia convencional ou a tecnologia do sistema capitalista não responde a

questões  da  sustentabilidade.  Pelo  contrário,  a  tecnologia  convencional  tem

consumido o planeta de uma forma quase irreversível. Se pegarmos esses aspectos

da monocultura, do carro como meio de transporte individual, percebemos que essas

tecnologias para nós colocadas, as quais não optamos por ter, mas fomos obrigados

a  assumir,  são tecnologias  que acabam  com  os  recursos naturais.  Nessa lógica,

nessa visão, percebemos a necessidade de outra tecnologia. É esse debate sobre

tecnologia que temos feito. Elaboramos esses 10 pontos que partem principalmente

de pensar como a tecnologia pode permear nosso pensamento, nossas decisões.

Como podemos participar, democraticamente, da definição daquilo que a sociedade

precisa,  do  que  ela  necessita?  Hoje,  para  fazer  tecnologia  e  desenvolver  novos

mecanismos,  é  preciso  um  processo  democrático  de  participação  popular.

Precisamos  ganhar  segmentos  da  sociedade  civil,  dos  movimentos  sociais  que

trabalham dentro do conceito,  como o Prof. Neder falou, pois existe sim um olhar

sobre a tecnologia como uma situação neutra, com se ainda pudéssemos conviver

com os mecanismos tradicionais. Porém, está colocado o oposto. É preciso realizar

esse  debate  em  toda  a  sociedade  e  com  o  poder  público.  Este  é  um  espaço

privilegiado para essa discussão, uma espaço em que as leis são definidas e em que

temos que pensar como uma tecnologia tem impacto direto sobre a realidade, sobre

as  pessoas,  sobre  as  próximas  gerações.  É  preciso  desenvolver  uma  nova

capacidade de reflexão, uma nova cultura tecnológica, pensando a tecnologia com

uma economia  que  tenha  sustentabilidade.  Apostamos  na  economia  solidária,  na

economia que possa fazer com que as pessoas sejam atendidas a partir  de suas

necessidades, e não a partir  de necessidades dos grandes conglomerados. Nesse
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sentido, também reforço a tese de que a tecnologia social não é questão apenas para

os pobres, mas pode ser alternativa para a sociedade, uma nova lógica tecnológica

que  leve  a  sociedade  à  harmonia  com  a  natureza,  ao  desenvolvimento  e  à

valorização  da  vida  e  do  bem-estar.  Hoje  as  políticas  públicas  devem  estar

direcionadas para o bem-viver, para a forma de qualificar as nossas vidas - não para

provocar  estresse nas cidades -,  para perceber  como outra relação de vida pode

estar acima das questões estudadas nas universidades, nos centros de pesquisa, nos

currículos  escolares,  nos  institutos  federais,  discutindo  o  tema  ecologia  como

essencial.

Uma terceira questão, que acredito ser fundamental, é a visão do discurso do Prof.

Ignacy Sachs em relação a planejamento. Precisamos pensar o planejamento das

nossas vidas, das nossas cidades, dos nossos bairros, a partir das percepções das

pessoas. Não podemos deixar que o planejamento do nosso Estado esteja à mercê

dos  grupos econômicos ou dos interesses privados,  que são de poucos.  Quando

refletimos  no  planejamento  a  lógica  do  mercado,  que  o  mercado  está  acima  de

qualquer suspeita,  deixamos de lado o direito  democrático da participação,  o que

influencia  diretamente  na  lógica  das  políticas  públicas.  O  programa Minha  Casa,

Minha Vida, por exemplo, é uma grande política pública do governo brasileiro, talvez o

maior  empreendimento do mundo de construção de casas populares. No entanto,

precisamos  qualificar  essa  política  pública,  do  ponto  de  vista  de  uma  lógica  da

tecnologia social. No Brasil, estudos do IBGE mostram que mais de 50% das casas

são construídas em mutirão, mas, na política pública Minha Casa, Minha Vida, mais

de 90% é realizada por empreiteiras. Por que a política não pode ser focada olhando

e observando os movimentos e as dinâmicas sociais? Hoje existe uma tecnologia

social certificada pelo Banco do Brasil de um grupo de agricultores do Rio Grande do

Sul. Eles constroem suas casas a partir  do programa Minha Casa, Minha Vida em

mutirão e ampliam o tamanho das casas, porque os recursos são destinados ao bem-

estar  das  famílias.  Do  mesmo  modo,  outras  políticas  podem  ser  construídas

socialmente, de forma coletiva, com a sociedade, com as comunidades.

A reflexão do local  e do global  não é de hoje,  mas de 1972,  e é muito válida.

Precisamos ter a reflexão de que o desenvolvimento tem de ser valorizado a partir do
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local,  do  território.  Não faz sentido,  hoje,  a  compra  de  alimentos  que podem ser

produzidos  no  interior,  nos  territórios  mais  afastados,  garantindo,  por  exemplo,  a

agroecologia,  ao  invés  de se fornecerem nas  escolas  alimentos produzidos  pelas

grandes indústrias de São Paulo ou do centro de Minas Gerais. Enfim, precisamos

qualificar o padrão alimentar do povo brasileiro com a produção local, o que fará com

que tenhamos olhar sobre o local, de forma muito mais clara.

Tudo  isso  tem  a  ver  até  com  a  lógica  dos  financiamentos  públicos.  Como  os

financiamentos públicos podem ser feitos a partir de uma visão nacional, sem olhar o

território? Esse é um desafio apresentado a todos nós. Como o financiamento do

Estado,  dos bancos públicos pode valorizar  as  tecnologias  sociais? No Banco do

Brasil,  temos  discutido  e  feito  experimentações  nesse  sentido,  ou  seja,  estamos

trabalhando com financiamento global das unidades de produção familiar a partir do

Pronaf.  Não estamos  olhando  apenas  o  produto:  o feijão,  o  arroz  e  a  mandioca.

Estamos  olhando  a  capacidade  geral  de  produção  daquela  unidade  familiar,  ao

produzir  para sua subsistência ou para a geração de renda. Estamos trabalhando

nesse  sentido,  com  uma  tecnologia  social  chamada  Produção  Agroecológica

Integrada Sustentável  -  Pais  -,  que garante,  num primeiro momento,  a segurança

alimentar das famílias e a geração de renda a partir da venda do excedente. Essa é

uma experiência que temos feito junto ao Banco do Brasil e tem dado um resultado

fantástico. Queremos ampliar não somente essas tecnologias, mas também as que

possam resolver, por exemplo, os problemas da sanidade dos espaços rurais. Nas

casas dos trabalhadores da agricultura familiar, não há saneamento básico. Há uma

tecnologia básica da Embrapa para resolver isso. É uma experiência rica e de baixo

custo.  Isso  poderia  ser  implementado  diretamente  nas  casas  dos  agricultores

familiares como uma política pública. Para falar  de Minas Gerais, em Caratinga, a

Prefeitura está desenvolvendo um aprimoramento dessa tecnologia social, utilizando,

em  vez  de  insumos  básicos  de  construção,  equipamentos  de  resíduos,  para

fortalecimento  dessa  tecnologia.  É  uma inovação  dentro  do  marco  da  tecnologia

social.

O quinto ponto trata  também dos países.  Se pensamos o nosso local,  o  nosso

desenvolvimento, deve haver também uma dimensão disso entre os países. Como
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podemos fazer o diálogo entre os países que têm os mesmos biomas e as mesmas

condições climáticas? Esse é um desafio exposto na Rio+20.

Há  uma  questão  fundamental  que  diz  respeito  a  como  pagar  essa  conta  do

desenvolvimento  de  um  novo  marco.  Precisamos  fazer  com  que  as  grandes

corporações e os países poluidores contribuam para a solução do problema, não o

transfiram para os países emergentes, que estão em processo de desenvolvimento.

Hoje temos condições de fazer com que oceanos e mares poluídos e explorados por

grandes  tráficos  de  produtos  sejam  taxados.  Essa  taxação  deve  recair  sobre  as

grandes  riquezas,  as  grandes  fortunas  das  grandes  empresas.  Isso  deverá  ser

revertido como recursos para a pegada ecológica, que está traçada em nosso país e

no planeta como um todo.

Há uma discussão muito importante, mas que pode ser muito perigosa, na Rio+20,

que é a discussão sobre a economia verde,  que não pode ser  entendida apenas

como a pintura da vaca ou do boi, que está assolando a Amazônia. Não podemos

apenas  pintar  o  boi  de  verde,  os  pastos  ou  os  grandes  empreendimentos  da

monocultura,  com  compensações,  pagando  pelo  desastre  que  vem  acontecendo.

Temos de pensar  a  lógica  do  desenvolvimento  econômico em  outro  patamar,  em

outro  paradigma  de  produção,  consumo  e  distribuição.  Temos  de  buscar  o

desenvolvimento com sustentabilidade.

Reforço  a  visão  do  Prof.  Ricardo  Neder,  porque temos  de  pensar  a  ciência,  a

tecnologia e a sociedade como uma coisa só, como um elemento único, constituindo

e institucionalizando políticas de tecnologias sociais. Precisamos demarcar o campo

hoje, porque precisamos mudar nossos paradigmas. Para construirmos essa política,

reforço  a  necessidade  de  um  diálogo.  O  espaço  de  debates  na  Assembleia  é

privilegiado para se pensarem as políticas públicas. Como podemos fazer com que as

políticas públicas possam ser adaptadas numa lógica de tecnologia de readequação?

Podemos projetar novamente e readequar, incorporando novos conhecimentos para o

desenvolvimento social. Enfim, isso está muito articulado com uma outra economia. A

economia  solidária  é  uma  possibilidade  de  inclusão,  de  fato,  de  um  grande

contingente que não faz parte hoje do trabalho formal. Hoje, nosso país está quase

em pleno emprego, e mais de 50% das pessoas com idade de trabalho estão fora do
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mercado de trabalho formal. O caminho de fazer com que esses cidadãos participem

da  economia  é  qualificar  o  espaço  da  economia  solidária  como privilegiado  das

políticas  públicas  de  financiamento,  de  garantia  de  recursos  públicos  para  o

desenvolvimento  dessas  soluções  que  partem,  por  exemplo,  no  campo,  pela

agroecologia;  nas  cidades,  com  a  agricultura  urbana,  as  confecções,  enfim,  a

valorização das riquezas locais.

Para  concluir,  precisamos  promover  uma  mudança  radical  em  nossos  marcos

políticos  e  normativos,  nos  marcos  legais  e  jurídicos  para  desenvolvermos  a

sociedade com tecnologia social numa nova lógica econômica de relação de bem-

viver em nossa sociedade. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao Sr.  Claiton  Mello,  Gerente  de  Educação e

Tecnologia  Inclusiva  da  Fundação  Banco  do  Brasil,  por  sua  exposição.  Com  a

palavra, Filipe Freitas, educador ecológico e membro da Associação Terra Una, com

atuação nas Redes de Educação Gaia, da Rede Global de Ecovilas e do Movimento

de Cidades em Transição, para sua exposição sobre o tema: “Conferência Rio+20 e

sustentabilidade: a contribuição das tecnologias sociais”.

Palavras do Sr. Filipe Freitas

Deputado Almir  Paraca,  Deputado Célio  Moreira,  autoridades presentes,  colegas

debatedores, senhoras e senhores, um bom dia a todos. Eu me chamo Filipe Freitas.

Faço parte da Associação Terra Una, entidade do terceiro setor que executa projetos

e ações em vários âmbitos na busca da sustentabilidade ecológica e de integração

social.

Hoje vim falar  sobre tecnologias sociais a partir  da perspectiva dos movimentos

internacionais das ecovilas. A Terra Una é uma ecovila situada no Sul de Minas e do

Movimento  das  Cidades  em Transição.  Esses  dois  movimentos  trabalham  com  o

mesmo propósito, mas um está focado na área rural e o outro está mais focado na

área  urbana.  Falarei,  um  pouco,  sobre  os  objetivos  desses  dois  movimentos.

Identificamos três objetivos. O primeiro deles seria alcançarmos uma mudança de

percepção  da  realidade,  a  partir  de  uma nova epistemologia,  baseando-se  numa

ciência mais contemporânea e nos avanços da compreensão de novos conceitos, tais
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como  matéria,  energia,  organismo,  comunidade,  vida,  sociedade.  Essas  novas

concepções  levam-nos  ao  encontro  de  visões  de  mundo  que  influenciarão

profundamente as nossas escolhas cotidianas, implicando uma mudança de valores e

novas concepções de riqueza, de felicidade e de sucesso.

O  segundo objetivo  desse  movimento  é  a  busca  por  soluções  para  essa  crise

socioambiental que afeta todo o planeta Terra atualmente. Nesse objetivo situa-se o

tema deste debate. O que hoje chamamos de tecnologia social parte do princípio

fundamental de ser uma solução para aspectos dessa crise profunda, que afeta toda

a comunidade da vida, e não faz distinções entre o que é social e o que é ambiental.

O  terceiro  objetivo  seria  o  de  promover  o  fortalecimento  das  comunidades,  de

maneira  a  criar  espaços  de  convivência  produtiva  e  afetiva,  criando  núcleos

comunitários  comprometidos  com  a  sustentabilidade,  fazendo  com  que  as

vizinhanças se integrem a fim de alcançar objetivos compartilhados. É interessante

dizer  isso  porque  hoje  vale  verificar  o  grau  de  distanciamento  no  âmbito  das

comunidades, pensando, por exemplo, em moradores que habitam o mesmo andar

de um prédio e, muitas vezes, não se conhecem. A busca é criar o fortalecimento das

comunidades, com a confiança de que a convivência entre as pessoas fazem com

que os indivíduos ganhem discernimento e disposição para atuar positivamente na

construção de uma verdadeira democracia, aprofundando o senso de cidadania e de

participação no processo de transição para uma cultura de paz, que está em curso na

sociedade.

Portanto,  são  esses  três  objetivos:  uma mudança  de  mentalidade,  a  busca  de

soluções e o fortalecimento das comunidades. O primeiro objetivo é mais filosófico,

mas  nem  por  isso  menos  importante  porque  são  as  novas  compreensões  de

realidade  e  de  sociedade  que  sustentarão  os  outros  dois  objetivos.  Sem  uma

mudança epistemológica – chamemos assim -, sem uma mudança de percepção, o

fortalecimento  das  comunidades  e  a  busca  de  soluções  não  foge  da  dinâmica

fragmentadora da sociedade. E, por isso, não conseguirão sustentar-se como modelo

de desenvolvimento. Precisamos, realmente, mudar as concepções do que é riqueza,

sucesso e desenvolvimento.

Em relação ao segundo objetivo, a questão das tecnologias, parto de um princípio
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de que os índices atuais  de diminuição abrupta da diversidade,  com a supressão

descontrolada  da  cobertura  vegetal  do  planeta,  a  quantidade  imensa  de  toxinas

despejadas  nos  solos,  nas  nossas  águas,  a  acidificação  dos  oceanos,  a

desertificação de várias áreas anteriormente produtivas, ou seja, todos esses dados,

hoje inquestionáveis, dão-nos a convicção da necessidade de uma revisão estrutural

dos processos de produção e de consumo.

Chamo  a  atenção  para  um  aspecto  interessante  que  diz  respeito  a  essa

reestruturação. Existe hoje todo um conceito de coalizão na busca por soluções no

âmbito  tecnológico.  Esse  é  um  aspecto  que  parece  unir  polos  oponentes  da

sociedade.  Tanto  os  movimentos  sociais  como  o  empresariado  parecem  muito

interessados em substituir as atuais tecnologias pesadas e tóxicas, criando processos

sustentáveis, ou seja, processos capazes de otimizar a utilização dos recursos e da

energia, e serem resilientes. O que seria resiliência? O conceito de resiliência sugere

a capacidade de absorção dos impactos e a habilidade de retornar àquele estado

inicial anterior ao impacto. Os nossos sistemas têm essa capacidade de absorver os

impactos e de conseguir retornar ao estado de equilíbrio que os precedia.

O desenvolvimento de tecnologias brandas e socialmente justas é hoje um campo

de vasta potencialidade. Vem ganhando muita força tanto na perspectiva empresarial

quanto no âmbito dos movimentos sociais. Queria falar um pouco sobre a perspectiva

dos empresários. Apesar de existir  ainda efetivamente um falso “marketing” verde,

vamos chamar assim, podemos identificar uma grande movimentação em torno de

alguns conceitos bem importantes, que é o que está hoje muito em voga por conta do

tema  da  economia  verde  na  Rio+20.  Digo  que  existe  essa  tendência,  embora

possamos constatar que não é de todo o empresariado, mas, sim, de uma parte dele;

uma parte  bem  significativa,  que hoje  tem  se mostrado sensível  às  questões  da

sustentabilidade.

Um dos conceitos muito interessantes a que o mundo empresarial tem se mostrado

sensível é o que chamamos de superprodutividade de recursos, ou seja, que cada

unidade de energia que entra no sistema produtivo seja utilizada com muito maior

eficácia e, assim, o desperdício estrutural, que constatamos hoje, possa ser eliminado

ou pelo menos minimizado. Estima-se – esse é um dado muito interessante – que,
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com  as  nossas  tecnologias  atuais,  já  poderíamos  estar  fazendo  o  dobro  do  que

fazemos utilizando metade dos recursos. Isso é o que chamamos de fator quatro.

Outras linhas de pesquisa atuais sugerem que muito em breve seremos capazes de

utilizar cada unidade de energia com dez vezes mais eficiência. Eu até convidaria

vocês a fazerem um exercício de imaginação. Imaginem uma pessoa que chegasse

ao parlamento  inglês  em 1700 e  dissesse aos  parlamentares  que em 50 anos 1

pessoa faria o trabalho de 200. Provavelmente ela seria considerada louca naquele

momento, mas foi exatamente o que aconteceu – 50 anos depois, mais ou menos em

1750,  com a  evolução do maquinário  e a  Revolução Industrial,  1  pessoa fazia  o

trabalho de 200. Com esse conceito de superprodutividade de recursos, estamos na

iminência de uma nova revolução industrial.

Mas não é só isso. Outras questões do âmbito empresarial são muito relevantes

para a discussão na Rio+20. Uma delas é um conceito interessante relacionado a

uma lógica de serviço e fluxo. Quer dizer, em vez de o empresário nos vender um

produto, na verdade ele nos venderá um serviço que está embutido nesse produto.

Por  exemplo,  em  vez  de  ir  à  loja  e  comprar  um  televisor,  compro  o  serviço  de

programação televisiva.  Se quero comprar  um carpete,  não vou à loja fazer  isso;

comprarei  um  serviço  de  revestimento  de  piso.  Se  quero  comprar  um  ar

condicionado, vou comprar o serviço de condicionamento de ar. Isso muda a lógica

do  processo.  Quando  meu  televisor  ficar  velho,  o  que  farei  com  aquela  caixa

contendo 4 mil substâncias tóxicas? Se compro o televisor, não sei o que farei com

ele depois. E hoje uma questão relevante é a dos resíduos tecnológicos. Então, em

vez de comprar o televisor, compra-se o serviço. Quando o televisor ficar velho, é

devolvido ao fabricante. Aí teremos um outro elemento também muito interessante

nessa discussão da economia verde, que é o “ecodesign”.  Com isso, o fabricante

começa a pensar nos componentes de uma maneira que se possa substituí-los para

reciclagem e para novos usos,  isto é,  uma maneira mais simplificada não só em

relação aos produtos, mas também na linha de produção. Temos muitos elementos

novos  e  de  inovação  no  âmbito  do  empresariado  que  trazem  o  que  as  pessoas

chamam de engodo da economia verde. Mas não é verdade que isso seja apenas um

engodo,  por  mais  que  possa  haver  um  falso  “marketing”.  Existe,  sim,  uma
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movimentação  muito  consistente  no  âmbito  do  empresariado  para  que  essas

inovações ganhem força e se tornem a própria dinâmica do sistema produtivo.

São essas as perguntas que os  cientistas estão fazendo para ver  como inovar.

Existe  uma ciência  mais  contemporânea,  chamada  biomimética,  que  é  quando a

ciência busca imitar os padrões da natureza para se aproveitar da sabedoria que os

sistemas naturais acumularam ao longo de bilhões de anos de evolução. Como a

célula consegue computar tanta informação? Os computadores mais avançados não

têm a capacidade de computação de uma célula do nosso corpo. Como as folhas

conseguem captar e aproveitar a energia do sol com tanta eficácia, sendo que as

nossas placas fotovoltaicas mais desenvolvidas não conseguem acompanhar essa

eficácia? Como os mexilhões criam cola para se agarrarem debaixo d'água? Como a

aranha cria uma fibra ultrarresistente sendo que a única fibra criada pelo homem

capaz de se comparar,  em resistência, à teia da aranha é o kevlar,  que é a fibra

usada para  fazer  colete  à  prova de bala.  Essas  inovações  vão estudar  o  que  a

natureza  oferece  como  solução.  Aí  vemos  o  desenvolvimento  muito  interessante

nessa área, seja de computadores, de energia, de produtos de limpeza, fibras têxteis,

agricultura, temos isso como uma inovação de maneira muito interessante. Com isso,

espera-se  que  num  futuro  breve  e  com  a  nossa  capacidade  de  produção  e

organização empresarial a nossa sociedade esteja a serviço de processos capazes

de aliviar a pressão sobre os ecossistemas e, ao mesmo tempo, ofertar qualidade de

vida para toda população. Aí, temos essa dimensão do empresariado.

Também no âmbito dos movimentos sociais encontramos um extenso trabalho de

criação de cadeia  produtiva  apoiadas  por  uma lógica associativa,  a  partir  de  um

modelo  de  desenvolvimento  que  é  compartilhado  por  redes.  Olhando  para  esse

desenvolvimento, posso dizer que uma força de grande importância a ser abordada

como um fenômeno social é um movimento da economia solidária. No Brasil existe

uma rede consistente de fóruns estaduais que está sob a batuta de uma secretaria

nacional. Existe uma rede de organizações promovendo essa grande convergência

no âmbito da sociedade civil capaz de experimentar soluções tecnológicas de amplo

alcance no contexto de empreendimentos com lógica cooperativa. E associado a isso

temos uma malha muito grande de pesquisa universitária promovendo a incubação
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de muita tecnologia social e desenvolvimento dela no âmbito das comunidades.

Outra força poderosa que se entremescla muito com a economia solidária é a rede

de permacultura. Nem todos estão familiarizados com a permacultura, mas é uma

ciência que foi  sistematizada na Austrália,  na década de 70,  que hoje é bastante

difundida nos cinco continentes e que, por meio de princípios ecológicos, planeja e

executa  sítios  abundantes.  O que seria  isso? Seria  produzir  em parceria  com os

ecossistemas, por meio de técnicas de habitação, de saneamento, de agricultura, de

movimentação  da  terra,  de  aproveitamento  da  água,  entendendo  as  forças  da

natureza  que  nele  atuam.  A  ideia  da  permacultura  é  criar  esse  “design”,  essa

implementação que promove biodiversidade, gera vida e amplifica as potencialidades

produtivas desse sistema.

Várias  tecnologias  sociais  brandas  e  eficazes  de  reciclagem,  compostagem,

construção,  produção  de  alimentos,  etc.,  advêm  dessas  experiências  de

permacultura,  que  contribuem  para  promover  novas  concepções  de  progresso,

encontrando  na simplicidade  a  grande  riqueza.  A experiência  de  ver  um sítio  de

permacultura funcionando e produzindo em abundância traz-nos a constatação de

que  podem,  sim,  viver  bem,  de  forma mais  integrada,  mais  saudável,  com outro

padrão de produção e de consumo. Por fim, uma grande força muito poderosa, que

hoje tem se manifestado de uma forma inexorável no âmbito das comunidades, é

essa que traz as tecnologias em educação e comunicação. Atualmente dispomos de

um vasto conjunto de técnicas, diversas formas de promover a integração entre as

pessoas,  criando  o  contexto  de  comunicação  colaborativa,  não  violenta,  com

habilidades para criarmos a vida juntos, conceber e executar projetos conjuntamente,

sabendo  lidar  com  a  diversidade  de  divisões,  de  opiniões  e  trazendo  o  que

chamamos de cultura de paz para as relações pessoais e comunitárias. Esse aspecto

social da sustentabilidade é o que eu, pessoalmente, considero o grande coração

desse movimento de sustentabilidade global.

Quando eliminarmos,  em algum lugar,  as  fronteiras mentais que nos dividem e,

dentro dessa nova lógica de integração, os partidos políticos, os times adversários, os

empreendimentos que concorrem no mercado, quando isso se tornar ferramenta de

evolução para nós, em vez de se tornar o objetivo existencial, sustentado por alguma
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ideologia, quando alcançarmos o entendimento de que todos somos singulares e, ao

mesmo tempo,  interdependentes,  potencializaremos as tecnologias  e daremos um

salto para um novo estágio de evolução.

Temos,  de  fato,  todo  um  manancial  imenso  de  criatividade  e  uma  fantástica

capacidade de produção. É a lógica que, na verdade, está distorcida, gerando um

equívoco, que é estrutural. Então os movimentos de ecovila, de cidade em transição,

trazem essas tecnologias de educação de crianças, de jovens e também de adultos.

E também tem um braço pedagógico que chamamos de Educação Gaia, que é um

currículo  que  aborda  a  sustentabilidade  nas  dimensões  econômica,  social  e

ecológica, promovendo uma visão de mundo que apresenta uma alternativa solidária,

permacultural,  afetiva,  para criar  espírito de comunidade. Assim, cada um em sua

área, com seus projetos, com suas atividades, poderão atuar na superação da crise e

na transição para a sustentabilidade.

Chegamos aqui à Rio+20. As minhas breves palavras sobre esse evento enfoca

uma  visão  muito  positiva,  ao  sentir  a  mobilização  de  ambas  as  polaridades,  o

empresariado e o movimento social, na busca de solução para essa crise. Um ponto

bem  relevante  nas  discussões  desse  encontro  passa  por  como tornar  todo  esse

campo de conhecimento de que venho falando aqui acessível à população, de como

orientar  a  pesquisa  e  tornar  a  economia  realmente  ecológica,  incluindo  aí  um

desenvolvimento social fundamental subjacente às transformações do setor positivo.

Nesse âmbito, o Brasil dá mostras de ser um terreno muito fértil para a absorção das

inovações e a difusão delas no âmbito comunitário. O fato de eu estar apresentando

essas ideias é um sintoma dessa fertilidade.

Agradeço aos Deputados que propuseram aqui este debate, fazendo votos de que

as  ideias  que  aqui  estão  circulando  possam  influenciar,  de  alguma  forma,  os

caminhos desta Casa do povo mineiro. Com muita gratidão, quero encerrar minha

fala dizendo que o Educação Gaia está chegando a Belo Horizonte.  No domingo

teremos  um “workshop”  introdutório  para  quem quiser  conhecer  um  pouco  dessa

abordagem da sustentabilidade com enfoque no tema das tecnologias sociais. Vamos

fazer esse evento no Espaço 104, no Centro da cidade. Vocês poderão conseguir

mais informações pelo nosso “blog”: gaiabh2012.blogspot.com.br. Agradeço muito a
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oportunidade. Vamos debater.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao ilustre expositor Filipe Freitas, que é educador

ecológico e membro da Associação Terra Una.

Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos a quem

fizer  uso  do microfone que se identifique e  seja objetivo  e  sucinto,  dispensada a

formalidade das saudações pessoais. Pedimos que entregue antes sua contribuição

por  escrito  à  assessoria.  Cada participante disporá de até dois  minutos  para sua

intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de questionamentos aos

expositores serão feitas de acordo com o volume de inscrições recebidas.

Debates

O Sr.  Presidente -  Gostaria  de chamar,  para sua intervenção ou pergunta  oral,

Clarise Fernandes da Silva, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial.

A  Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Primeiramente,  gostaria  de  solicitar  uma

tolerância, pois é muito importante o que direi. A ONG Clarosofia Núcleo Mundial vem

se  empenhando  na  questão  do  meio  ambiente,  principalmente  no  aspecto  da

preservação da vida humana, em razão das questões políticas que precisam de mais

empenho e comprometimento nas ações sociais. Ela também se preocupa com uma

questão muito importante que tem muito a ver,  apesar  de não parecer:  inserir  no

Rio+20 o tema da distribuição de renda de forma equilibrada para os trabalhadores

que  sofrem  com  a defasagem  de  salário  e  a  falta  de  qualidade  de vida.  Não é

possível falar do Rio+20 sem falar de distribuição de renda e da sustentabilidade do

trabalhador,  pois,  assim,  não existirá  realmente sustentabilidade.  Essa é uma das

pautas.  Foi  feita  uma pesquisa e o pessoal  de Belo Horizonte está  pedindo uma

atenção especial. Quero dizer que a ONG Clarosofia é uma matéria interdisciplinar

ético-filosófica de ciências sociais e humanas que estuda a transparência e a clareza

direcionada para o desenvolvimento do raciocínio, objetivando a desenvoltura do ser

humano para promover o bem-estar social. Para falar de sustentabilidade, tem que

falar  da  valorização  da  força  produtiva  do  trabalhador  porque,  se  não  ocorrer  a

discussão da distribuição de renda,  não haverá  sustentabilidade.  Sustentabilidade
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quer  dizer  o  que  realmente  vai  valorizar  o  sujeito  como  um  todo  e  pauta-se,  a

princípio, na força produtiva do trabalhador que gera a possibilidade e o acesso para

ele realmente ser autossustentável através do seu trabalho.

Temos que erradicar a mais valia para que o pai, chefe de família, tenha condições

de ser o responsável pela sua família e a mãe volte a ser educadora porque professor

não  é  responsável  pela  educação  do  aluno.  Os  pais  são  os  responsáveis  pela

educação das crianças. A mãe tem que voltar a ser educadora urgentemente para

que essa questão do “crack” não venha a ser cada vez mais acentuada na sociedade.

Isso  não  pode  continuar  existindo  porque  a  sociedade  vem  adoecendo.  Quando

existe um usuário de “crack” na família, toda a família adoece, a sociedade adoece,

os políticos adoecem e fica caro. É preciso investir na prevenção, na área da saúde e

da educação. Nossos parlamentares queridos têm que se empenhar cada vez mais

em fazer valer os 25% para a saúde, os 12% para a educação, cobrar mais empenho

do governo estadual,  buscar parceria com o governo federal, parar de priorizar os

critérios partidários, priorizando as soluções para a sociedade como um todo, que é

pagadora  de  impostos  caríssimos  que  não  consegue  sobreviver  mais  com  o

supervalor dos impostos. Hoje, os impostos arrecadados são tão altos que estão se

sobrepondo ao valor da vida. A vida tem que se sobrepor ao valor dos impostos. Isso

não pode continuar existindo.

A ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial,  preocupada  com  os  problemas  ambientais

propôs  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  aos

parlamentares, à Conferência Rio+20 e à Sustentabilidade da Assembleia Legislativa

uma análise  da  vida  humana,  que  corre  o  risco  de  ser  dissipada  pelos  eventos

cataclísmicos que vêm assolando o nosso planeta.

A  agressão  à  natureza  tem  provocado  a  extinção  e  a  degradação  humana:

terremotos,  maremotos  e  furacões  tiveram  repercussões  catastróficas,  ceifando

milhões de vidas, tudo por causa de interesses econômicos do capitalismo selvagem

mundial. Temos um grande problema atmosférico em nosso planeta provocado pela

poluição industrial, que é a existência de um buraco na camada de ozônio sobre o

Polo  Sul,  e  recentemente  no  Polo  Norte.  Existem  evidências  de  que,  se  não  for

contido  o  aquecimento  da  Terra,  as  geleiras  poderão  derreter,  invadindo  os
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continentes e exterminando milhões de vidas humanas.

O  assunto  é  muito  sério.  Nossa  ONG  se  coloca  na  vanguarda,  alertando  e

mobilizando a sociedade hoje, nesse 1º/6/2012, nesta Casa Legislativa, diante desses

parlamentares e da sociedade. Também não podemos fugir das profecias bíblicas. O

Evangelho de São Lucas, capítulo 21:25, diz que haverá sinais no sol, na lua, nas

estrelas e na Terra, além de angústia entre as nações e perplexidades por causa do

bramido das ondas do mar. Homens desmaiarão de terror em função do que recairá

sobre  o  mundo.  Os  poderes  do  céu  serão  abalados.  No  entanto,  podemos  ser

instrumentos de Deus para a salvação da vida física ou espiritual das pessoas.

O Sr. Presidente - Conclua por favor.

A Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Voltada  para  a  conferência  do  Rio+20  -

sustentabilidade -, a nossa ONG suscita o posicionamento das autoridades para os

tão importantes problemas sociais e ambientais. Muito obrigada e um bom dia.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Clarise, pela sua participação. O Sr. Said Pontes

está presente para a sua consideração? Ele fez uma pergunta escrita para o Prof.

Ricardo. Ele pergunta: “O modelo preponderante de desenvolvimento tecnológico da

base à produção de bens de consumo, em caso de tragédias crescentes e impactos

ambientais,  como  é  possível  reverter  o  quadro  de  degradação  ambiental  se  a

tendência é sempre dar força a esse modelo?”. Essa pergunta é para o Prof. Ricardo.

Primeiro  vou ler  todas  as  perguntas.  Quem  quiser  também poderá  fazer  a  sua

indagação oralmente. Posteriormente, a palavra será fraqueada para respostas. Em

seguida, virão as considerações finais. Com a palavra, para pergunta oral, Danilce

Cristina de Oliveira Braga.

A Sra. Danilce Cristina de Oliveira Braga - Brasil: “Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos

Povos”. Meu nome é Danilce e estou representando a sociedade civil.  O “Rumo à

Rio+20” exige a criação de um cargo de gestor de acompanhamento de propostas

para reuniões feitas dentro desta Casa, para maior eficácia em gestão de cidades.

O enfrentamento e o combate ao “crack” é um projeto eficaz e pode ser eficiente

desde que haja a tomada de decisões de bases sólidas, visto que esse problema

trouxe para o Brasil a miséria e a violência. O projeto Minha Casa, Minha Vida tem

trazido  dignidade para  várias  famílias  brasileiras  e  integração.  A oportunidade  da
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igualdade  na  educação  também  tem  dado  conhecimento  e  ciência  para  o  povo

brasileiro, que agora está voltado para as questões sociais e econômicas. A aplicação

dos conhecimentos é vista em todos os setores.

A descentralização de aglomerados para a integração justa e com qualidade de vida

leva em conta todas as tecnologias sociais existentes e também aquelas que serão

acrescentadas no âmbito ambiental  com a ativação tecnológica de engenharia de

automação e de engenharia ambiental, o que inclui coleta seletiva e reciclagem com

base em ciência. É um projeto estimulador e com um orçamento público alto, mas

também com retorno a curto, médio e longo prazo.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Danilce, pela sua exposição. Com a palavra, o

Sr. Fernando Antônio Leite.

O  Sr.  Fernando  Antônio  Leite  -  Bom  dia,  Deputado.  Acompanhei  atentamente

quando o senhor listou os diversos esforços que estão sendo realizados no âmbito do

Legislativo,  como projetos. Chama-me a atenção a carência,  na  área de políticas

públicas, de fomento à economia verde em Minas Gerais. Não temos absolutamente

nada,  e nunca tivemos, nem na esfera do Executivo nem da do Legislativo. Se o

senhor for,  por exemplo,  ao Indi,  responsável  pelo fomento de desenvolvimento e

captação de investimento pelos Estados, e perguntar qual política o Estado de Minas

tem para captar o investimento, empreendimentos à luz da economia verde, de uma

economia de transição de baixo carbono,  vão achar  o senhor  esquisito.  Não tem

nada, nunca teve. Na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -

não  é  diferente,  o  discurso  que  se  vê  é  uma  coisa  pré-Vargas,  até  em  captar

siderúrgicas. Se o senhor  for  ao Legislativo buscar um projeto de lei  nessa linha,

também não há nada. Nunca teve, mas agora, com toda essa discussão, com a ONU

propalando a economia verde, era de se esperar que houvesse alguma reação.

Na opinião do senhor,  pergunto-lhe, e também estendo a questão ao Deputado

Almir Paraca, representando o Legislativo, como podemos explicar esse fato. Isso se

deve a uma visão dos políticos mineiros de que isso realmente não é estratégico,

deve ser ignorado, que não vale a pena debruçar sobre isso para elaborar políticas

públicas, ou que isso se deve a uma miopia histórica dos políticos mineiros, que não

se declinam a mobilizar a sociedade, debruçar sobre esse tema e elaborar nem que
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for um parágrafo de política pública para conectar o potencial, as características de

Minas com eventuais investidores e capital existente no mundo.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. Luiz Cláudio.

O Sr. Luiz Cláudio - Meu nome é Luiz Cláudio. Trabalho, por parte da sociedade

civil,  com  o  jornal  “O  Eco  Ambiental”,  cujo  endereço  é  www.ecoambiental.

spaceblog.com.br.  A questão da nossa  parte,  do  nosso trabalho,  é  em  relação à

sociedade civil.  A Conferência Rio+20, a Cúpula dos Povos está inserida na crise

mundial que estamos vendo em relação ao ser humano e ao meio ambiente. Então,

para  essa conferência,  o  fundamental  é  o  combate  à  pobreza.  Economia e  meio

ambiente  vão  se  unir,  vão  discutir  a  questão  em  que  bilhões  de  pessoas  estão

excluídas desse modelo,  que infelizmente temos visto, com mais de 4 bilhões de

pessoas sofrendo com a exclusão de uma qualidade de vida saudável. Uma grande

questão da conferência seria a discussão da superação do racismo ambiental, que

significa a exclusão de todas as etnias, condenadas à pobreza. Há no mundo mais de

4 bilhões de pessoas, e 10% dessa população concentra 84% da riqueza do mundo.

Da população mundial, mais de 5 mil pessoas possuem uma renda maior que todo o

continente  africano,  até  mesmo a  África  do  Sul.  O  nosso  país  possui  a  3ª  pior

distribuição de renda do mundo. O nosso salário mínimo deveria ser R$2.329,00, mas

é R$622,00. Como um pai de família sobrevive com um salário mínimo desses? Da

população brasileira, 70% ganham de zero a três salários mínimos. Sem solução para

essa questão, da violência que existe sobre o ser humano, porque a sustentabilidade

é baseada na valorização do ser humano e do meio ambiente, gostaria de deixar um

questionamento. A questão que gostaria de deixar registrada, e, depois, gostaria de

dar continuidade a esse pensamento, pois “n” questões envolvem essa conferência,

diz respeito à nossa concepção. Não há solução para a crise do meio ambiente sem a

mobilização da sociedade civil. Gostaria de ouvir a Mesa sobre isso.

Também gostaria de perguntar algo à Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Há

quatro  meses,  viemos  protocolar  o  pedido  de  uma  audiência  pública,  mas  a

Assembleia Legislativa precisou desse tempo todo para realizar este evento. Estou

vendo no Plenário que várias lideranças, principalmente da sociedade civil, que têm

lutado bastante pela questão do meio ambiente, não vieram. Por que essa demora
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lamentável, dado que temos de discutir essa questão do combate à pobreza? Por que

a Assembleia Legislativa não prioriza esse combate e por que não convocou, há mais

tempo, a sociedade civil para comparecer a este evento?

Proponho  a  realização  de  outros  debates,  pois  a  Conferência  Rio+20  não  se

esgotará agora no Rio de Janeiro. Trata-se de uma nova constituição para o mundo,

que  está  sendo  traçada.  Proponho  a  realização  desses  debates,  para  que  a

população brasileira consiga superar essa violência da distribuição de renda. Gostaria

de voltar a argumentar sobre esses dados e outros. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Luiz. Há uma pergunta para o Dr. Ricardo Toledo, para

Filipe  Freitas  e  para  o  Claiton  Mello.  Hebert  Santo  de  Lima,  do  Grupo  Ânima

Educação, pergunta o seguinte: “A tecnologia social pode ser difícil de ser replicada

por  seu aspecto cultural inserido. Como o Claiton disse, ela,  muitas vezes, não é

reconhecida popularmente. Como devemos multiplicar as reais ações da tecnologia

social? Devemos transformá-las em políticas públicas ou devemos deixá-las como

estão, com movimentos criados organicamente pela organização da sociedade civil?”.

Passaremos a palavra aos nossos convidados, para que respondam e façam suas

considerações finais. Com a palavra, o Prof. Ricardo Toledo.

O Sr.  Ricardo Toledo Neder - O modelo preponderante de desenvolvimento, que

incorpora  as  inovações  tecnológicas,  é  o  da  economia  real.  Minas  Gerais  está

assentada em um tripé: da exploração do minério, de uma agricultura razoavelmente

tecnificada e de um serviço de rede urbana,  que é muito antigo.  Em meados do

século XIX, já havia uma rede urbana importante em Minas Gerais.

O padrão de crescimento da pobreza em Minas Gerais é específico e diferente do

Rio de Janeiro e de São Paulo. O combate à pobreza em Minas Gerais tem uma cara

própria, que só avançará se incorporarmos a criatividade mineira. No mercado público

municipal de Belo Horizonte, pode-se ver a cara da criatividade mineira. É incrível o

que os mineiros fazem em termos de artesanato semi-industrial. Essa é uma área

poderosa que alimenta  90% da economia  popular  do  Estado.  No Brasil,  60% da

economia real estão fora da economia formal. Minas deve ter 50% fora da economia

formal.  Jamais  vamos  conseguir  levar  toda  a  economia  popular  para  dentro  da

economia formal. Nem a França, que é o berço do capitalismo, com o socialismo,
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consegue isso. Eles têm 25% da economia em economia social. Quebec, tradição

francesa; Inglaterra e Alemanha têm em média de 15% a 20% da economia voltada

para cooperativas e  empresas sociais,  que geram um colchão de amortecimento,

impedindo que a classe trabalhadora se transforme em uma massa depauperada e

volte para aquela situação antiga da Revolução Industrial  do “lutem, proletariado!”.

Temos  um  “lutem,  proletariado”  no  País,  entretanto,  nossa  economia  tem  mais

criatividade do que a economia formal. No Brasil, apesar de estar em condições de

miserabilidade, o pobre consegue sobreviver bem ou mal, graças aos incentivos na

política de tecnologia social e à economia solidária, com cadeias estruturadas e com

políticas  de  inovação  social  bem  boladas.  Como  vocês  têm  os  gérmens  desse

esforço, acho que a economia real pode mudar. Economia real é aquela que gera, de

fato, a legitimidade. O que ela faz é legítimo, o resto não é legítimo. Então, se há um

problema, para. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a Secretaria Estadual da

Economia Solidária, e o Distrito Federal criou a Subsecretaria de Economia Solidária

e está criando quatro Bancos de Desenvolvimento Comunitário.

Hoje, desenvolvimento tecnológico é inovação tecnológica. A economia formal,  a

economia  real,  o  empresário,  não  gostam de  inovação.  Hoje,  se  disser  para  um

empresário que tem a melhor solução para o seu processo de trabalho, ele vai tratá-lo

mal. Na universidade há milhares de soluções, mas a economia rechaça 99% delas,

só 1% interessa para a produtividade dada,  real.  Produtividade real é a seguinte:

“Prefiro  importar  máquinas  e  equipamentos.”  Oitenta  por  cento  do  empresariado

brasileiro faz inovação, importando tecnologia. “Por que, como bom empresário, vou

correr  o  risco  de  desenvolver  tecnologia  aqui?  Depois  não  vou  ter  mão  de  obra

qualificada.” Gente, precisamos fazer esse debate com os empresários como propôs

o  Filipe.  Essas  provocações  do  movimento  da  economia  verde,  do  movimento

ambientalista,  são muito boas porque testam o empresário.  Se não quer correr  o

risco,  então  vamos  corrê-lo  juntos.  Talvez  o  BNDES  pudesse  ser  convencido  a

colocar  na  pauta  formas  de  correr  o  risco  para  o  empresariado  que  adotasse  a

economia verde, dando-lhe também um colchão de amortecimento. Por que não?

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Ricardo Toledo Neder. Com a palavra, a Sra.

Lélia Inês Teixeira, para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecemos sua
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presença e sua exposição.

A Sra. Lélia Inês Teixeira - Eu que agradeço. Realmente, foi um prazer divulgar o

nosso trabalho e ainda ter a juramentação de um profissional competente como o

Prof.  Ricardo.  Realmente,  estamos  plantando a  sementinha da inovação  social  e

estamos saindo daqui com mais entusiasmo para continuar essa luta. Muito obrigada

pela participação de todos. Encontraremo-nos na Rio+20.

O Sr. Presidente - Obrigado, Lélia. Com a palavra, o Sr. Filipe Freitas, para que

responda a algumas perguntas e faça suas considerações finais.

O Sr. Filipe Freitas - Fico estimulado com essa pauta de discussões no âmbito da

Assembleia. Vejo que não podemos fugir desse debate, dessa troca de provocações.

Acredito que estamos em busca de linguagens que integrem os diversos campos de

atuação e de inúmeras ideologias que hoje seguem a lógica de divisão. A busca por

sustentabilidade  é  a  busca  por  um  entendimento  mais  integrado  das  coisas,  um

sentimento de conexão com toda a comunidade da vida, vamos dizer assim, porque

não é uma conexão somente com a comunidade humana, mas com a comunidade da

vida.  Se  percebermos  que  o  atual  modelo  em  que  nos  baseamos  para  seguir

desenvolvendo não está compatível com os processos da natureza de uma forma

mais ampla, se percebermos que hoje temos opções, possibilidades e tecnologias

que nos permitem uma alternativa a isso, concluiremos que, se juntarmos essas duas

perspectivas, haverá uma transformação bastante aguda e abrupta dos modos de

produção e de consumo da sociedade.

As bactérias  são as nossas companheiras  mais  simples da  natureza.  Conforme

uma sabedoria biológica, quando uma bactéria descobre uma mudança metabólica

que lhe permita melhor condição de vida, dissemina essa descoberta entre o conjunto

de bactérias em que vive. Não é preciso que 100% das bactérias aprendam essa

mudança metabólica. Na verdade, esse aprendizado por somente 10% dessa cepa

de bactérias será suficiente para que a inovação metabólica seja incorporada. Então,

fico com a  esperança de que não vamos precisar  mudar  a  cabeça de todos.  Se

conseguirmos que mais ou menos 10% da população tenham uma visão diferenciada

e incorporem novos valores, os outros 80% farão uma mudança bem rápida nesse

sentido.  Talvez  10%  fiquem  para  trás,  porque  não  conseguirão  acompanhar-nos.
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Temos o sentimento de que as coisas estão em curso criando uma massa crítica para

que essa evolução, essa transformação do nosso modo de vida aconteça de uma

forma  efetiva  e  num  futuro  breve.  Agradeço  mais  uma  vez  esta  oportunidade,

agradeço a companhia dos colegas da Mesa. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Obrigado, mais uma vez, Filipe, por sua participação. Vamos

contar com a sua presença nas próximas audiências e debates desta Casa. Concedo

a palavra ao Sr. Claiton Mello, para que responda a algumas perguntas e faça suas

considerações finais.

O Sr. Claiton Mello - Obrigado, Deputado Célio Moreira. O debate foi interessante e

muito importante. Quero responder ou pelo menos contribuir nas reflexões feitas pela

Clarise e pelo Luís sobre a questão da crise financeira, principalmente no que toca à

situação da distribuição de renda. Se refletirmos sobre a crise financeira na Europa,

na Grécia, em Portugal, vamos concluir que não é uma crise da sociedade europeia

ou da sociedade grega, mas uma crise do modelo financeiro que está imposto. É

esse  o  mesmo modelo  que  hoje  define  as  formas  de  distribuição  de  renda  e  a

apropriação do capital. Devemos refletir sobre essa discussão, devemos pensar sob o

ponto de vista não só do modelo financeiro, mas também do modelo tecnológico, que

afastam  os  direitos,  ampliam  e  aumentam  a  poluição  nas  cidades  e  destroem  o

campo.  São  esses  os  prismas  sob  os  quais  precisamos  refletir,  avaliar,  apontar

caminhos, soluções e transformações.

Respondendo ao Herbert Lima, do Grupo Anima Educação, precisamos, sim, fazer

com que a tecnologia  social  e  a  economia solidária  estejam na pauta da política

pública,  pois  ela  pode  impactar  a  maioria  da  população.  Por  meio  do  debate

constante que devemos fazer aqui, a partir desta iniciativa da Assembleia Legislativa,

faremos  com  que  Minas  Gerais  seja  precursor  desse  debate  e  que  as  políticas

públicas aqui propostas sobre o fortalecimento da economia solidária e da tecnologia

social tenham impacto definitivo na sociedade mineira e na sociedade brasileira. Na

Fundação  Banco  do  Brasil  temos  trabalhado  com  tecnologia  social  desde  1999.

Temos  um  histórico  de  elaboração  e  desse  conhecimento  que  estamos

compartilhando  com  várias  organizações  da  sociedade  civil,  dos  governos,  dos

movimentos  da  sociedade  organizada.  Desejamos  fazer  com  que  isso  ganhe  as
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políticas públicas do Estado, do Município e as políticas federais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Mais uma vez, agradecemos ao Claiton a participação. Com a

palavra, o Deputado Almir Paraca, para responder e fazer suas considerações finais.

O Deputado Almir Paraca - Na proposição deste debate, remetemos à discussão

das tecnologias sociais e ao enfrentamento da pobreza e da miséria, vinculando com

a Rio+20 e com a Cúpula dos Povos e sabendo que este debate não se restringe a

esse calendário. Para além das discussões, das deliberações desses dois momentos,

a discussão contínua e o desafio de implementar políticas públicas voltadas para a

sustentabilidade continuam e  permanecerão,  como sempre  em  nossa democracia

representativa, dependendo da sensibilidade, da organização e da mobilização social

para fazer valer seus pontos de vista. Portanto aqui estamos no Parlamento mineiro,

debatendo, e assim permaneceremos, sempre acolhendo demandas e manifestações

da sociedade civil.

Ao  longo  dos  anos,  a  Assembleia  de  Minas  vem  tentando  incorporar  essas

demandas e transformá-las em legislação, como demonstram os exemplos enviados

pela  Presidência  da  Casa,  em  texto  apresentado  na  abertura  deste  evento.  São

decisões  que  se  transformaram  em  políticas,  entre  elas  a  Política  Estadual  de

Resíduos  Sólidos,  Lei  nº  18.031,  de  2009;  a  Bolsa  Verde,  que  ganhou  ampla

publicidade pela concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais,

Lei  nº  17.727,  de  2008;  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado, Lei nº 15.910, de 2005; a Norma de

Defesa Sanitária e Vegetal, Lei nº 15.697, de 2005; e no estabelecimento da Política

Florestal  de  Proteção  à  Biodiversidade,  Lei  nº  14.309,  de  2002.  Recentemente,

tivemos a legislação que apoia a inclusão dos catadores nas ações de reciclagem no

Estado. Podemos avaliar  e reconhecer que ainda é pouco? Acho que sim. Vamos

continuar passíveis de acolher a demanda da sociedade civil organizada. Esperamos

que a sociedade civil mineira continue a se mobilizar e a trazer para esta Casa as

suas demandas, as suas reivindicações e essa visão mais ampla de que precisamos

transformar  a  maneira  de  organizar  a  sociedade,  o  modelo  que  precisa  ser

transformado não apenas em Minas Gerais e no Brasil. Essa é a grande discussão da

Rio+20 e também da Cúpula dos Povos, que dá continuidade, desdobra a ECO-92. É
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esse  o  desafio:  como  mudar  o  modelo  de  organização  da  sociedade,  uma  vez

constatado que o modelo vigente não é sustentável, como bem explicitaram todos os

conferencistas?  A Clarice  apontou  diversas  questões,  bem  como o  Luiz  Cláudio.

Precisamos aprofundar este debate, mas não vai ser aqui e agora. Trata-se de um

grande desafio para toda a sociedade. No meu ponto de vista, enquanto imperar a

visão de que o lucro orienta todas as ações da sociedade,  dificilmente vamos ter

solução.

Sr. Presidente, espero que tenhamos a oportunidade de continuar este debate, ao

longo  desta  legislatura,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  em  outras  Comissões  e  espaços  desta  Casa,  no  Plenário,  nas

audiências públicas, nos seminários. E que a sociedade civil esteja cada vez mais

presente  e  legitimamente  representada  para  influenciar  as  decisões  desta  Casa.

Transformação  social  tem,  portanto,  relação  direta  com  mobilização  social.

Esperamos  que  a  mobilização  tenha  o  alcance  necessário  para  influenciar  não

apenas a Assembleia de Minas, mas o Estado, e transformar políticas públicas em

ações concretas as aspirações da comunidade.

Como  disse  na  abertura,  o  nosso  projeto  de  lei,  que  está  pronto  para  vir  ao

Plenário, propõe que tenhamos uma política de fomento às tecnologias sociais em

Minas, como recorte da política de ciência, tecnologia e inovação do Estado, para

acolher essa visão que debatemos aqui, nesta manhã. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Almir Paraca. Quero registrar a preocupação

e o empenho do Deputado Almir Paraca em relação à questão ambiental. O Fernando

disse  que  não  vê  nenhum  projeto,  nenhuma proposição  por  parte  do  Legislativo

Estadual  mineiro  sobre  economia verde.  O Deputado citou  alguns,  como o Bolsa

Verde.  Há  um  projeto  de  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta

Assembleia,  sobre  a  coleta  de  gordura  animal  ou  vegetal  por  associações  e

cooperativas.

Há ainda projetos relativos aos catadores e aos créditos de carbono. Nesta Casa,

há cerca de 300 projetos que dispõem sobre meio ambiente. Não sei se o Fernando

fez  essa  pesquisa,  mas  há  vários  projetos  em  tramitação  e  outros  que  se

transformaram em lei.  Por exemplo, a Lei nº 18.031 dispõe sobre óleo de origem



611
____________________________________________________________________________

animal e vegetal e resíduos sólidos. O Luiz faz também uma pergunta. É a seguinte:

Por  que,  há  quatro  meses,  a  Assembleia  não  fez  este  debate?  Luiz,  recebemos

solicitação de todos os Municípios. Temos 853 Municípios, mas alguns não participam

mesmo.  A  maioria  sempre  apresenta  sugestões  aos  parlamentares.  Somos  77

Deputados. A comissão tem uma agenda muito grande. O Deputados não participam

apenas de uma comissão. Participo da Comissão de Transportes e Obras Públicas,

sou  relator  da  Comissão  Especial  do  Crack  e  Presidente  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Então, temos audiências públicas aqui, no

interior, temos reuniões fora do Estado e os trabalhos de Plenário e comissões. É

quase impossível atender a todas de imediato, mas à medida do possível, fazemos

isso.  Temos  pedidos  de  Deputados  do  mês  de  fevereiro.  Procuramos  atender  à

medida do possível.

Quanto a este debate de hoje, a Assembleia mandou convite para todo o Estado de

Minas, para todas as autoridades ligadas ao meio ambiente. Foi feito o convite. Por

que não vieram? Não sei. Este debate é muito importante e atual, por isso esperava

uma participação maior. A Assembleia tem tentado fazer sua parte. As ONGs foram

convidadas.  As  instituições,  as  Câmaras  Municipais  e  as  Prefeituras  foram

convidadas. Isso foi noticiado na imprensa. Todos os dias a TV Assembleia faz isso.

Hoje ela está transmitindo este debate para aproximadamente 300 cidades. Sabemos

das dificuldades para se vir aqui, mas podem acompanhar-nos pela TV Assembleia.

Tivemos a participação de um dos telespectadores. Todas às terças-feiras, há reunião

ordinária  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Ela  é

pública. Temos as extraordinárias, que são feitas fora desta Casa, mas infelizmente

não  temos  condições  de  atender,  de  imediato,  a  todas  as  solicitações  que  nos

chegam.

Para  se  ter  uma  ideia,  estava  conversando  com  o  Deputado  Almir  Paraca  e

sentimos que poderíamos apresentar esse documento para ser discutido na Rio+20.

A delegação de Minas Gerais tem somente 10 pessoas. O governo federal restringiu

a  participação a  10  pessoas,  porque  são 200  países.  Dentro  das  comissões,  as

pessoas poderão participar, mas oficialmente são somente 10 pessoas inscritas. O

governo limitou essa participação. Tivemos aqui sugestões importantíssimas. Como



612
____________________________________________________________________________

disse  o  Deputado,  com toda  certeza,  vamos  continuar,  vamos  bater  nessa  tecla,

vamos propor.  Vamos aproveitar  o máximo que foi  colocado aqui  para que virem

políticas públicas e sejam executadas. Queremos continuar com a participação dos

senhores.  Tanto  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

quanto  na  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  poderá  haver  a

participação de cada um de vocês. Existem projetos em tramitação na Casa. Algumas

dessas proposições já viraram leis. Falar que não tem nenhum não é verdade, pois

há vários. Estamos abertos para receber sugestão e colaboração de vocês. Mais uma

vez, agradeço aos nossos expositores.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do

edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/6/2012

Presidência do Deputado Almir Paraca

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  Ata -  Destinação da reunião -  1º Painel:

Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do

Sr. Tilden Santiago - Palavras do Sr. João Bosco Senra - Palavras do Sr. Álvaro Alves

Carrara - Palavras da Sra. Regina Campos - Palavras do Sr. Junio Magela Alexandre

-  Palavras  do  Sr.  Alexandre  Augusto  Dornelas  Cruz  -  Esclarecimentos  sobre  os

debates - Debates - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Lúcio Ventania

- Palavras do Sr. José Ailton Junqueira de Carvalho - Palavras da Sra. Valquíria Alves

Smith Lima - Palavras do Sr. Luiz Gustavo Honório - Palavras do Sr. Milton Nogueira

da Silva - Debates - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Almir Paraca - João Vítor Xavier - Sebastião Costa.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Às 14h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates “Rumo

à Rio+20 e à Cúpula dos Povos: tecnologias sociais, sustentabilidade e superação da

pobreza”, com os seguintes objetivos: apresentar o conceito de tecnologia social e

debater entendimentos e práticas de desenvolvimento sustentável; discutir o uso de

tecnologias  sociais  na  superação da pobreza,  na  inclusão social,  na  melhoria  da

qualidade de vida e na efetivação da sustentabilidade ambiental;  contribuir  para a

construção  de  uma sociedade  sustentável;  promover  a  mobilização  de  diferentes

segmentos da sociedade civil, do poder público e do setor produtivo com vistas ao

recolhimento de apontamentos e sugestões para subsidiar a elaboração de políticas

públicas estaduais de tecnologias sociais voltadas para a inclusão social, a superação

da  pobreza  e  a  sustentabilidade  ambiental  e  contribuir  para  as  discussões  da

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 - e da

Cúpula dos Povos.

1º Painel

Composição da Mesa

O Sr.  Presidente  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  a  Exma Sra.  Regina

Campos, Presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - Cedefes -;

e  os  Exmos  Srs.  Tilden  Santiago,  Diretor  de  Meio  Ambiente  da  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa -  ; João Bosco Senra,  Engenheiro Civil  e

Sanitarista  e  Analista  de  Meio  Ambiente  da  Copasa;  Álvaro  Alves  Carrara,

Coordenador Técnico do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas; Junio

Magela Alexandre, advogado especialista em Direito do Meio Ambiente e Assessor

Jurídico  do  Instituto  Brasileiro  de  Ecologia  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e
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Alexandre  Augusto  Dornelas  Cruz,  Desenvolvedor  de  Redes  da  Plataforma

Bioeconomia e Facilitador do Comitê Mineiro da Cúpula dos Povos.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  a  presença  dos  debatedores,  expositores,

convidados, senhores e senhoras presentes. Pela manhã, tivemos uma mesa muito

rica, formada por especialistas que apresentaram, com muita propriedade, o tema do

nosso  ciclo  de  debates.  Neste  momento,  vamos  aprofundar  a  discussão  com os

nossos convidados.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de questões ou sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras enviadas pelo formulário do “Participe Agora”, disponível na internet, no portal

da Assembleia Legislativa.

Para melhor organizarmos o 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.  Aqueles  que

desejarem  fazer  sua  intervenção  oralmente  devem especificar  isso  no  formulário,

devendo, para registro, entregar o conteúdo da intervenção também por escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta acessar o portal da Assembleia - www.almg.gov.br -, abrir a página do ciclo de

debates e clicar em “Participe Agora” para enviar sua contribuição.

Informamos  aos  participantes  que,  após  o  evento,  as  apresentações  dos

palestrantes  estarão  disponíveis  na  página  do  ciclo  de  debates,  no  portal  da

Assembleia Legislativa.

Palavras do Sr. Tilden Santiago

Sr.  Presidente,  amigo  Deputado  Almir  Paraca,  demais  componentes  da  nossa

Mesa, colegas da imprensa, senhoras e senhores aqui presentes. O Presidente Almir

Paraca sugeriu que eu dividisse o tempo com o João Bosco Senra. Na verdade, farei

apenas uma pequena introdução. Como o João Bosco Senra também é da Copasa,

nós dois estamos aqui para representá-la.

Começo  agradecendo  o  convite  da  Assembleia.  Temos  participado  de  várias

reuniões  aqui  na  Assembleia.  Darei  a  ele  a  liberdade  para  desenvolver  o  tema,
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porque é um especialista em água. No meu entender, ele é especialista em água, e

não em recursos hídricos. Quem tem uma visão apenas de recursos hídricos, só vê

os aspectos mais técnicos e mais comerciais, ao passo que quem encara o problema

da água vê um fenômeno diferente de recursos hídricos. Gostaria de dizer, Presidente

Paraca, que a Copasa agradece o convite para participar deste evento, bem como de

todos os outros dos quais já participamos nesta Casa. Gostaria de dizer ainda que

este tema nos interessa grandemente.  Apresentaremos o “powerpoint”  que eu e o

João Bosco preparamos. Ele trabalha muito com o foco na água. Mas é claro que o

que nos foi pedido, que é a questão da sustentabilidade relacionada à erradicação da

pobreza, é o eixo central, até porque a experiência histórica da Copasa caminha em

direção ao campo do saneamento básico. Temos um mapa estratégico da empresa,

cujo eixo central é o saneamento básico. Temos as nossas tarefas concretas, como

empresa, do fornecimento de água e do esgotamento sanitário; e, de dois anos para

cá, também da disposição dos resíduos sólidos. Mas executamos essas tarefas como

uma exigência legal e considerando a necessidade das nossas populações, tendo em

nosso mapa estratégico o problema da sustentabilidade.

O tema que nos foi designado nos interessa grandemente e iremos abordá-lo a

partir  dessa relação que envolve  sustentabilidade e  erradicação da pobreza.  Não

somos os alemães dos primeiros tempos dos partidos verdes, que, simplesmente,

focalizavam  a  problemática  do  verde.  Somos  latino-americanos,  brasileiros,  que

evoluímos em uma colocação ecológica, em uma colocação de ecologia política, que

não pode ser considerada fora da problemática socioambiental. Então, é nessa linha

que o João Bosco apresentará a nossa contribuição neste encontro.

Palavras do Sr. João Bosco Senra

Boa tarde a todos. Em nome da Copasa, gostaria de agradecer a oportunidade de

participar desta reunião, para discutir um tema tão importante. Dentro desse painel,

fomos convidados a falar sobre as águas, dando destaque para a gestão e para as

potencialidades  das  tecnologias  sociais.  Então,  buscaremos  enfocar  o  que  foi

demandado à Copasa, nesse painel “Produção, consumo, meio ambiente e pobreza”.

Primeiramente, é importante registrar a atuação ambiental da Copasa, voltada para

a pobreza. A tarifa social atende hoje a 13 milhões de mineiros, garantindo-lhes água
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tratada.  Sabemos o que isso  significa na vida  das pessoas do ponto de vista da

saúde e do resgate da cidadania. No Estado de Minas Gerais, existem mais de 779

unidades de água em 600 Municípios. Temos uma política ambiental que atua na

preservação  dos  recursos  hídricos,  articulada  com  os  comitês  de  bacia,  num

processo  de  melhoria  dos  processos  produtivos,  buscando  tecnologias  mais

adequadas  e  trabalhando  com  a  educação  para  o  consumo sustentável.  Eis  um

resumo de alguns aspectos dessa política que visa sobretudo atender à legislação e

às normas ambientais relativas à preservação do meio ambiente, sempre com foco no

aprimoramento contínuo de seus processos.

Implementação do sistema de gestão ambiental da empresa. Atuar em parceria com

todas  as  comunidades  e  instituições  federais,  estaduais  e  municipais,

especificamente no tema da água, com os comitês de bacia. Anteontem ou ontem, eu

e  o  Dr.  Tilden  estivemos  em  Lavras  participando  de  uma  audiência  pública  de

enquadramento. Coincidentemente, o Vice-Presidente do GD1, projeto da bacia do

Grande 1, é funcionário da Copasa, assim como o Presidente do comitê do GD2. Isso

mostra  a  ação  atuante  da  empresa  na  melhoria  do  gerenciamento  dos  recursos

hídricos.

Há vários programas de educação ambiental. Temos hoje os centros de educação

ambiental,  como o  Ceam do Barreiro  e  o do  Arrudas,  que trabalham de maneira

interdisciplinar  envolvendo  a  distribuição  da  água  e  sobretudo  o  uso  racional  da

mesma.  Isso  cria  o  gancho  importante  da  sustentabilidade,  com  uma  nova

consciência para o uso adequado da água que é fornecida.

Esse “slide” é interessante porque é um divisor que mostra a preocupação com o

abastecimento  do  ponto de  vista  do  tratamento  dos  esgotos.  Em 2009,  53% dos

esgotos não eram tratados. Em 2010, quase 54% passaram a ser tratados. Em abril

de 2012, temos 61,19% dos esgotos tratados. Não havia essa política anteriormente.

Estamos  implementando-a  nos  últimos  anos.  A meta  é  atingir  100% dos  esgotos

coletados. Quando a Copasa recebe novas concessões, geralmente as redes não

fazem coleta e tratamento. Temos assumido esse compromisso de tratar os efluentes

para garantir a qualidade das águas.

Esta frase é de autoria do Leonardo Boff:  “O ser humano entrou no cenário da
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história da Terra quando 96% dessa história já estavam concluídos. Nós surgimos a

partir dos elementos terrestres e cósmicos que nos antecederam. Somos nós, então,

que pertencemos à Terra, e não a Terra que nos pertence.”. Essa reflexão nos traz a

discussão ética da água, da nossa posição perante o planeta. O modelo de produção

e  de  consumo é  o  de  que  a  Terra  nos  pertence,  e  não o  contrário.  Pensar  em

sustentabilidade  é  repensar  esse  conceito  de  como nos  posicionamos  perante  o

planeta. Considerando que 70% do planeta é composto de água, assim como 70% do

nosso corpo, podemos parodiar Leonardo Boff e dizer que nós é que pertencemos à

água, e não a água é que nos pertence. Cuidar da água nada mais é do que cuidar

de nós mesmos, seres humanos. Esse modelo que acredita que o planeta Terra é de

propriedade dos seres humanos, numa visão antropocêntrica, tem gerado o quadro

de superexploração da natureza. O consumo da água multiplicou por seis em 100

anos. Hoje, um terço da humanidade vive em locais sem água limpa.

Em relação à energia, um modelo de alto consumo de energia aumentou 32 vezes

nos últimos séculos, o que gera impactos na mudança climática. A temperatura média

da Terra já elevou-se a um grau nos últimos 120 anos. Esse tema está em destaque,

por isso nem precisamos abordá-lo muito. Do ponto de vista da biodiversidade, são

840 espécies  extintas  nos  últimos 500 anos.  Em termos de poluição,  temos  aí  a

concentração de gás carbono na atmosfera, que cresceu 30% nos últimos 150 anos.

Houve mortes, principalmente dos pobres, devido ao problema da água, da mudança

climática e da poluição. Quem não tem muito acesso à energia são os pobres.

Portanto,  falar  de  meio  ambiente  é  falar  de  uma opção pelos  pobres.  Atacar  a

questão ambiental  é  fazer  justiça ambiental  e  justiça social.  Por  isso que o tema

ambiental é um tema efetivamente comprometido com as causas dos pobres. Esses

dados são do relatório da ONU. Essas fotos da WWF são de um “workshop” sobre

mudança climáticas e mostram as enchentes que atingem tanto São Paulo quanto o

Amazonas, em situações diferenciadas.

Temos  aí  uma  outra  foto  também  tirada  pela  WWF,  que  mostra  o  retrato  dos

valores,  das  atitudes  e  do  modelo  de  sociedade  que  temos.  Vemos  aí  o  lixo

acumulado, que é descartado de maneira inadequada e que agravará ainda mais o

problema  das  chuvas  e  das  enchentes.  Quer  dizer,  repensar  e  falar  de
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sustentabilidade  não  significa  repensar  apenas  o  processo  de  produção  e  de

consumo, mas, sobretudo,  a maneira de se colocar perante a vida e o consumir.

Temos de repensar o nosso modo de produzir, de consumir, mas, principalmente, os

nossos valores de viver em sociedade.

Falamos de muita água nas enchentes. No entanto, esta foto, muito conhecida, da

agência Reuters, foi  espalhada pela internet e mostra uma realidade das pessoas

atrás de água em um poço na África. É a questão da escassez de água. Falamos de

água em quantidade, mas, agora, o problema é a escassez. São mais de 1,2 bilhões

de pessoas no mundo que não têm acesso à quantidade mínima sugerida pela ONU,

que vai de 20 a 50 litros de água - segundo os estudos, é algo em torno disso. É água

necessária para o cozimento,  para beber,  para higiene,  ou seja, para que a água

efetivamente traga saúde, e não doença.

Essa escassez tanto pode significar uma ausência absoluta da água, quanto ao

acesso a ela. Por exemplo, lá na África setentrional e em outras regiões, e também

ao que assistimos no Nordeste brasileiro. Depois de uma longa estiagem, situação

em que há uma total escassez de água, há necessidade de levar água de outras

regiões por meio de caminhão pipa para abastecer aquelas comunidades. Às vezes,

a  água  existe,  mas  não  há  recurso  para  fazer  com  que  ela  possa  chegar  nas

comunidades.  Então,  a  escassez  se  dá  pela  quantidade.  Muitas  vezes  há  uma

estiagem muito  grande,  uma escassez de chuva.  Dessa forma,  é  a  escassez de

qualidade. Tem a água, mas ela está contaminada e não se pode usá-la. No entanto,

existe  uma escassez  que  está  diretamente  ligada  à  questão  da injustiça.  Faltam

recursos financeiros para fazer acessar aquela água disponível e tratá-la para que

chegue à população, sobretudo aos mais pobres. A previsão é que, daqui a 25 anos,

haverá escassez para 3 milhões de pessoas em 52 países. Esses dados e também

as fotos são do relatório da ONU. Falamos de escassez, mas como será que está o

Brasil nessa realidade? Temos 10 países no mundo com 60% da disponibilidade dos

recursos hídricos, sendo que o Brasil desponta em primeiro lugar com 5.670km de

disponibilidade de água.

Aqui temos a divisão hidrográfica nacional. O Brasil está dividido nessas 12 regiões

hidrográficas, que apresentam essa disponibilidade. Assim como no mundo a água
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está concentrada em 10 países, no Brasil a maior parte da água está concentrada na

região  amazônica,  no  Tocantins  e  no  Araguaia,  como  podemos  ver  nessa

transparência, retirada do Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Brasil tem 12% da

água do planeta, que é a água que cai em nosso território. Se considerarmos a água

que vem pela bacia do Amazonas, que entra no País vinda da Bolívia, do Equador, da

Colômbia, do Peru e da Venezuela, somos responsáveis por 18% da água do planeta.

É uma grande responsabilidade. Mas não é uma situação confortável, não podemos

pensar que não precisamos nos preocupar  com a água por  termos água demais,

porque essa água está distribuída de maneira diferente e leva a situações de gestão

diferentes. É o caso do excesso na Amazônia, local em que há cheias regulares e em

que, às vezes, o processo de ocupação acaba levando, seja por estradas, seja pelo

próprio modelo de desenvolvimento, as pessoas a morarem próximo a essas áreas

inundáveis.  É  preciso  haver  políticas  para  evitar  esse  tipo  de  situação,  como o

problema da escassez, sobretudo em algumas regiões semiáridas do Brasil.

Podemos observar  aí que,  por exemplo, no Atlântico Nordeste Oriental,  há uma

vazão média de 779m3 por segundo, mas na época da estiagem chega a 32m3 por

segundo, quando a estiagem na Amazônia é de 73.748m3 por segundo. Isso mostra

uma diversidade importante e um grande desafio para a gestão das águas.

Essa é outra transparência do diagnóstico, também do Plano Nacional, que mostra

as águas retiradas do curso d'água. São os chamados usos consuntivos, que são as

águas que saem do rio, da lagoa para uso - são para uso urbano, industrial, rural,

animal. Podemos observar que, dependendo do modelo de desenvolvimento, há uma

demanda  muito  grande.  Estamos  assistindo  agora  ao  problema  da  seca  no  Rio

Grande do Sul. Na bacia do Uruguai, a maior parte da água é retirada para irrigação.

O uso da água e o seu processo de gestão, seu uso mais racional. Se o modelo de

uso  tem  sustentabilidade,  é  fundamental  ser  avaliado  a  partir  de  cada  uso,  é

fundamental definir essa prioridade. A Bacia Amazônica, que, como vimos, tem quase

70% da água do Brasil, é uma das que consome menos, retira menos água. Já a

Bacia do Paraná, que também é grande - não é das menores - é a que mais retira

água. Nessa região temos vários conflitos.

Isso  é  apenas  para  ilustrar  um  pouco  a  complexidade  da  gestão  de  recursos
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hídricos.

Esse balanço “demanda e disponibilidade hídrica” nos mostrará a quantidade de

água e o que é retirado das águas dos nossos rios. A retirada de menos de 5% do

que existe no rio, na lagoa etc. é uma condição excelente. A retirada de mais de 40%

constitui  uma  situação  muito  crítica.  Podemos  observar  que  em  Tocantins  e  no

Amazonas há condições excelentes, quer dizer, retira-se menos água do que vem de

disponibilidade.  Na costa brasileira,  vemos situações muito críticas, sobretudo nas

regiões metropolitanas. Belo Horizonte usa a água do Rio das Velhas e também da

Bacia do Paraopeba - a Capital precisa da transposição do Paraopeba. São Paulo

busca água a 300km da Capital. Assim ocorre também em Recife.

Nesses aglomerados já há modelos de cidades e de desenvolvimento insustentável,

há necessidade de buscar as águas em outras bacias para atender à demanda.

Então,  do  ponto  de  vista  da  água,  é  importante  ver  que  o  próximo modelo  de

desenvolvimento pressiona o setor hídrico. A sustentabilidade é importante para isso

porque sem água ninguém vive nem produz e nem se desenvolve.

Referindo-me mais  especificamente  ao  tema do  saneamento,  que  é  o  tema de

responsabilidade  da  própria  Copasa,  de  qual  é  a  relação  e  a  importância  do

saneamento, especificamente da qualidade da água para a vida humana e para a

erradicação da pobreza. Passaremos a dados de teses, de documentos comprovados

a nível de Brasil e da OMS. Por exemplo, 65% das internações são devidas à falta de

saneamento,  em  especial  de  falta  de  água  de  qualidade  para  consumo  e  em

consequência dos lançamentos de esgotos e resíduos sem tratamento nos corpos

hídricos.

A “criticidade” da qualidade das águas tem como principais agentes os esgotos de

origem urbana, os efluentes industriais de atividade intensiva de criação de animais e

agricultura extensiva. Esses são os principais agentes, a nível de Brasil, do ponto de

vista que afeta a qualidade da água.  Temos hoje uma rede de monitoramento de

qualidade da água no País que vem acompanhando um pouco essa questão.  Os

atuais índices de monitoramento apontam que, apesar disso, temos 80% das nossas

águas consideradas boas, mas, sobretudo, onde não está presente intensamente a

população; onde está concentrada a população há uma situação mais precária do
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ponto de vista da qualidade.

A próxima tela mostra a questão da distribuição do saneamento no Brasil. O mapa

vai apontar melhor. Esses dois mapas são de saneamento do plano nacional. O azul

mais forte mostra a falta de abastecimento de água. Quanto mais branco, significa

uma situação melhor do ponto de vista de atendimento de abastecimento de água.

Podemos observar que Minas Gerais está mais branco, tem uma porcentagem de

atendimento  melhor.  O  outro  mostra  a  coleta  de  esgoto  e  aponta  que  a  Região

Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, tem uma situação melhor do ponto de vista de

coleta de esgoto, enquanto no Norte e Nordeste do País a situação é bem alarmante.

A lei  de  saneamento  básico  de  2007  traz  algumas  interfaces  com  os  recursos

hídricos que são muito importantes. Traz a questão do plano de saneamento básico,

que tem de ser compatível com os planos de bacias. Alude também à questão do

controle social, que a política de recursos hídricos estabeleceu por meio de órgãos

colegiados. Fala ainda de plano nacional, de planos regionais de saneamento. Coloca

a  bacia  hidrográfica  como  unidade  de  referência  para  fins  de  planejamento  das

ações. Fala da importância da integração da política de saneamento com as demais

políticas de desenvolvimento regionais. Isso é importante porque, do ponto de vista

de saneamento, ele passa a incorporar a política de recursos hídricos e a política de

saneamento com uma visão mais integrada.

Então,  o saneamento é considerado um setor usuário dos recursos hídricos. Há

uma demanda  dessa água,  seja  por  consumo,  seja  para  o  desenvolvimento  das

atividades  e  para  o  afastamento  dos  esgotos.  A própria  limpeza  e  a  drenagem

demandam água. Por outro lado, o saneamento impacta os recursos hídricos nos

aspectos tanto da qualidade quanto da quantidade, quando há necessidade de retirar

essa água dos espaços em que ela está; além disso, há o lançamento de efluentes

quando  falta  um  sistema  de  drenagem  adequado.  A questão  do  desperdício,  a

disposição  inadequada  dos  resíduos  sólidos,  tudo  leva  a  uma contaminação  das

águas superficiais e subterrâneas.

Então, é importante que o saneamento esteja muito articulado porque tanto precisa

dos  recursos  hídricos  em  qualidade  e  quantidade  quanto  pode  comprometer  os

recursos hídricos de que o setor precisa.
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Vemos agora outras dimensões e valores da água que devem ser incorporados

para além da necessidade e do uso econômico. A água tem um valor cultural, por

exemplo, no segmento espiritual. Todas as religiões batizam usando a água. Há uma

questão simbólica que é importante incorporar no processo de gestão. Ela tem sido,

muitas vezes, instrumento de dominação. Ter um caminhão-pipa em algumas regiões

tem sido um definidor de políticas para essas regiões. Há então esse processo de

dominação.  Na  medida  em  que  se  corta  isso,  estamos  rompendo  um  processo

político e avançando num processo mais democrático.

A conservação das  águas  e  seu abastecimento  têm uma relação  direta  com a

questão de gênero, porque as mulheres e as crianças são responsáveis por buscar a

água que está longe e por cuidar dela. Portanto, permitir o acesso à água ajuda a

retirar essa carga das mulheres, dando-lhes mais tempo disponível e até melhorando

suas condições de saúde, pois todos sabemos o mal que faz à coluna andar de 4km

a 5km carregando latas de água, o que ainda é uma realidade mundial e no Brasil.

Assim, essa é também uma questão de gênero.

Para finalizar,  algumas tecnologias  sociais  na gestão das águas já estão sendo

implementadas  no  Brasil.  A  Copasa  tem  projetos  de  saneamento  rural  com

tecnologias  apropriadas  a  cada  comunidade  rural,  que são discutidos  com  essas

comunidades, de forma que se con0siga dar a elas acesso a esse serviço.

Temos o projeto de dessalinização das águas salobras de poços, em parceria com

o governo federal, por meio do programa Água Boa, na região semiárida de Minas, e

com a  Articulação no Semiárido Brasileiro -  ASA -,  para acessar  as  regiões mais

difíceis.

Outro projeto é o de cisternas de placas, com o programa Um Milhão de Cisternas,

que  o  Deputado  Almir  Paraca  citou  pela  manhã.  É  um  projeto  que  começou  no

Ministério do Meio Ambiente e que hoje é coordenado e articulado no Ministério de

Desenvolvimento Social. Esse trabalho é apoiado também pela Fundação Banco do

Brasil.

Estamos promovendo a utilização de garrafas PET em processo de melhoria da

qualidade das águas com uso da luz solar, uma tecnologia amplamente difundida no

México e em várias regiões -  hoje, o Nordeste do Brasil  trabalha muito com essa
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alternativa.

Temos ainda o programa de unidades domiciliares sanitárias com implantação de

fossas sépticas, e, por fim, de construção de barraginhas para redução dos impactos

no solo, recarga de aquíferos e uso para a produção alimentar - este, um projeto

desenvolvido na Emater de Minas Gerais, na unidade da Embrapa em Sete Lagoas,

que vem sendo difundido em todo o Brasil.

Todas essas são tecnologias importantes, que asseguram o abastecimento de água

e a manutenção da vida aquática e de seus vários benefícios, numa perspectiva de

sustentabilidade.  Agradecemos  a  atenção  e  nos  colocamos  à  disposição  para

responder a quaisquer perguntas que queiram fazer. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  aos  expositores  João  Bosco  Senra  e  Tilden

Santiago.

Informamos que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai realizar, em conjunto

com diversas instituições do poder público e da sociedade civil, uma grande marcha

de  combate  ao  “crack”  e  outras  drogas.  Essa  mobilização  vai  acontecer  no  dia

23/6/2012,  sábado,  a partir  das 9 horas, com concentração em frente ao Colégio

Estadual  Central,  no Bairro de Lourdes,  e caminhada até  a Praça da Assembleia

Legislativa, onde está prevista a realização de diversas atividades. Convidamos todos

os presentes a participar  dessa iniciativa,  que é fruto dos trabalhos da Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, com o envolvimento de diversas comissões

permanentes da Assembleia Legislativa afetas à temática.

Com as exposições do Tilden e do João Bosco Senra, constatamos que a temática

das tecnologias sociais de fato já está presente nas ações de órgãos do governo do

Estado, como é o caso da Copasa, que, como o João Bosco acabou de dizer, está

adotando  tecnologias  sociais  desenvolvidas,  aplicadas  e  aprimoradas  pela  ASA;

aplicando  processos  de  tecnologias  sociais  na  dessalinização  e  no  saneamento

básico, principalmente para áreas rurais; e construindo as clássicas barraginhas, para

o  combate  a  processos  erosivos  e  o  abastecimento  de  aquíferos.  Como  essas,

poderíamos citar várias outras intervenções de órgãos do governo do Estado afetos

ao tema.
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Daí justificar mais ainda a nossa proposição, o Projeto de Lei nº 828/2011, de nossa

autoria, que dispõe sobre a política estadual de fomento às tecnologias sociais, para

que  todas  essas  intervenções  sejam  sistematizadas,  organizadas,  amplificadas,

multiplicadas para ampliar, portanto, o seu poder de intervenção na melhoria de vida

da população.

O Sr. Álvaro Alves Carrara fará sua exposição sobre o tema “Produção, Consumo,

Meio  Ambiente  e  Pobreza:  os  desafios  de  um  desenvolvimento  ecologicamente

sustentável e socialmente justo”.

Sr.  Álvaro, antes de o senhor iniciar  sua exposição,  gostaria  de fazer  um relato

pessoal sobre a importância do CAA, de maneira especial,  para toda a região do

Norte de Minas. Sempre acompanhamos os trabalhos do CAA. Eu, particularmente,

tenho  conhecimento  do  trabalho  do  CAA até  mesmo bem  antes  do  seu  próprio

nascimento,  nas  suas  primeiras  mobilizações,  antes  de  1983,  em  Montes Claros,

movimento que originou o CAA. Depois disso, acompanhamos a sua atuação. Muito

cresceu e constituiu uma grande rede no Norte de Minas, assim como uma grande

rede  de  apoio,  fundamental  para  sustentar  a  intervenção  de  organizações  dessa

natureza. Angariou apoio de organizações internacionais, com execução de políticas

públicas, como será demonstrado pelo Sr. Álvaro, a quem passo a palavra.

Palavras do Sr. Álvaro Alves Carrara

Boa tarde, Deputado Almir Paraca, a quem agradeço em nome da diretoria, dos

representantes e dos sócios do CAA, colegas da Mesa e demais participantes. Meu

nome  é  Álvaro  Carrara,  minha  formação  é  em  engenharia  florestal.  Atualmente

acompanho  a  Coordenação  Executiva  do  Centro  de  Agricultura  Alternativa,  uma

associação  de  agricultores  e  agricultoras  familiares  pobres  e  comunidades

tradicionais do Norte de Minas que surgiu exatamente no período mencionado pelo

Deputado Almir Paraca, a partir da década de 1980, com o objetivo de criar propostas

e mecanismos, num momento em que a política de desenvolvimento voltada para a

região estava muito forte, que afetassem essas comunidades. Assim, resolveram criar

essa organização, hoje com ampla atuação em todo o Norte do Estado de Minas

Gerais.

Eu não poderia, aqui, deixar de falar com base na região Norte de Minas, sobretudo
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com  o  tema  proposto  por  este  painel:  “Produção,  Consumo,  Meio  Ambiente  e

Pobreza:  os  desafios  de  um  desenvolvimento  ecologicamente  sustentável  e

socialmente justo”.

Primeiramente,  eu  gostaria  de  falar  a  respeito  do  conceito  de  pobreza  a  que

estamos  nos  referindo.  Isso  porque,  se  estamos  nos  referindo  ao  conceito  de

superação da pobreza no sentido de que as pessoas possam adquirir dois carros ou

consumir  pelo  consumismo,  creio  que  estamos  no  caminho  errado  em busca  da

sustentabilidade.  Gostaria de me referir  à região Norte de Minas,  com referências

válidas também para outras regiões do Mucuri, Jequitinhonha, enfim para todas as

regiões do Estado de Minas Gerais e do Brasil, a partir da experiência profissional e

da atuação do CAA na região.

Por  outro lado,  o Norte  de Minas é uma região  muito  rica,  onde se encontram

diversos ecossistemas da mata atlântica, da caatinga e do cerrado, o que lhe confere

uma riqueza muito grande em termos ambientais, antropológicos e comunitários. Há

as  comunidades  indígenas,  os  vazanteiros,  as  comunidades  quilombolas,  os

geraizeiros.  São  comunidades  que  habitam  essa  região  ao  longo  do  tempo  e

desenvolveram  diversas  estratégias  de  uso  e  ocupação  desse  espaço,  conforme

demonstrado na lâmina.

No caso, exibi-se a paisagem dos altiplanos da região Norte, da região do Alto do

Rio  Pardo,  ocupada pelos  cerrados,  em que  vemos  as  regiões  de  chapadas,  as

encostas e os  vales.  Os agricultores  desenvolveram um conhecimento  muito  rico

sobre esses ambientes - e sobre os usos que fazem deles - em termos de espécies

animais e vegetais, embora estas estejam se perdendo muito fortemente, em função

do modelo desenvolvimentista ao qual foi submetida a região. No caso do cerrado,

mais  à  beira  do  São  Francisco,  as  baixadas  são  franciscanas,  temos  outros

ambientes  amplamente  ocupados  pelas  comunidades  quilombolas,  com  diversos

ecossistemas  e  diferentes  usos  que  se  fazem  desses  ambientes.  Então  queria

destacar essa riqueza que tem o Norte de Minas, essa característica que ele traz.

Outra questão importante para este debate é a questão da agricultura familiar na

região  Norte  de  Minas,  onde  está  a  maior  parte  da  população  ocupada  com  a

agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Oitenta por cento do pessoal ocupado
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com a agricultura familiar está no Norte de Minas Gerais, o que também confere uma

característica importante à região ao pensarmos o futuro e o desenvolvimento que

queremos para essa região e para outras regiões do Estado e do País. Também se

trata  de  uma  característica  importante  no  contexto  da  Rio+20  e  das  mudanças

climáticas  globais  que  já  estão  em  curso.  Como  pudemos  ver  na  apresentação

anterior, as mudanças de temperatura já estão ocorrendo - as enchentes no Sul, as

secas  no  Nordeste.  Então  já  estamos  passando  por  um  processo  de  mudanças

climáticas,  e o Norte de Minas,  enquanto região susceptível  à desertificação,  que

avança cada vez mais, causa também uma preocupação grande com relação ao seu

processo  de  ocupação.  Vemos  ali  os  Municípios  mais  susceptíveis  e  menos

susceptíveis  à  desertificação  da  região.  A  área  em  vermelho  corresponde  aos

Municípios mais susceptíveis ao processo de desertificação.

Com relação ao cerrado, estamos indo para a Rio+20, mas infelizmente podemos

dizer que é cerrado-20, por causa das grandes perdas que já tivemos até o momento

devido ao desmatamento. A parte cinza, de zero a 15%, corresponde à área onde foi

mais  devastado  o  cerrado.  Na  região  de  Minas  Gerais,  o  verde  mais  escuro

corresponde à área onde ainda há cerrado, com 64% a 100% de desmatamento. Aqui

cabe novamente salientarmos esse processo que ainda está em curso. Vimos esta

semana, na publicação da SOS Mata Atlântica, o desmatamento da mata atlântica e

os Municípios campeões de desmatamento - Municípios do Norte do Estado de Minas

Gerais -,  feito  para a produção de carvão e abastecimento da siderurgia. Cabe à

Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa verificar o que realmente está

acontecendo, porque é o terceiro ano consecutivo em que o Estado de Minas Gerais

é campeão de desmatamento da mata atlântica, sobretudo agora nos Municípios do

Norte  de  Minas  Gerais.  São  desafios  grandes  que  estão  colocados  aí  para

superação, para pensarmos um novo modelo.

Trata-se de uma região que até a década de 1960 era ocupada pelo cerrado. A

partir  da  década  de  1960,  é  instalada  uma  nova  ordem,  com  a  introdução  de

monoculturas  de  eucalipto  e  outras  monoculturas,  pastagens,  uma  grande

devastação e o encurralamento das famílias. Aí podemos ver uma imagem de satélite

de uma comunidade que está dentro desse polígono. Os veios representam os cursos
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de água. Acho que foi desta forma que essa região foi vista a partir da década de

1970: como um vazio demográfico que precisava desenvolver-se, pois era preciso

levar o progresso para lá, embora só nesse polígono habitem mais de 130 famílias ao

longo desses cursos de água. Aquelas quadrículas são as quadras das monoculturas

de eucalipto. Na época, embora já houvesse legislação ambiental, não respeitavam

nem os 20% da reserva legal, nem as áreas de APP. Trata-se de uma terra pública

que foi disponibilizada para os grandes empreendimentos e que hoje está em disputa,

com o vencimento de vários contratos. Esperamos que realmente lhes seja dado o

destino  que  está  traçado,  que  é  a  reforma  agrária  e  a  questão  da  conservação

ambiental.

E quero aqui destacar que não é reforma agrária no intuito - aliás, conhecemos isso

- de as famílias que estão no meio urbano voltarem para o meio rural. Não é isso. É

uma reforma agrária em que se possa pôr terras à disposição dessas famílias que

ainda  moram  nessas  regiões,  mas  que  ficaram  encurraladas  por  esses  grandes

empreendimentos. Além disso, que hoje não possuem terra e precisam buscar na

migração uma fonte de renda e ir até a cidade em busca de escolaridade e outros

meios de  melhoria  da  qualidade de vida.  Então é  dispensar...  Novamente  é  uma

responsabilidade desta Casa, por meio dos Deputados, dar um destino apropriado

para  essas  terras.  Acreditamos  que  essas  comunidades  têm  condições  e

conhecimento e podem ser forças de desenvolvimento sustentável para essa região.

Essa é uma comunidade que vem reapropriando, ou seja, conseguiu, com muita

luta,  reapropriar  essas  terras  que  perdeu  há  30  anos  e  vem  desenvolvendo  um

modelo de uso e ocupação. Só no redesenho dessa área, ela consegue restabelecer

25%  de  reserva  legal  que  não  havia  nessa  área  e  replanejar  a  ocupação  das

cabeceiras dos cursos d'água, o que não foi respeitado na época. Além disso, vem

desenvolvendo unidades de produção e beneficiamento envolvendo diversas famílias

e fortalecendo a sua organização.

Os senhores podem ver que, ao lado desse polígono, encontra-se a realidade de

diversas outras comunidades não só desse Município, mas também de vários outros

do Norte  de Minas  -  aliás,  as  comunidades  que estão sofrendo esse impacto  do

avanço das monoculturas e agora da mineração e de outros empreendimentos que
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vão  para  a  região.  Estaríamos  falando  mentira  se  disséssemos  que  esse

empreendimento não trouxe muita riqueza. Trouxe sim, só que não ficou na região.

Na verdade, ela saiu de lá e deixou uma destruição muito forte para as comunidades.

Vemos o mesmo mapa desenhado por essa comunidade. Os cursos d'água são

representados ali com aqueles riscos. Em preto, há a letra “m” que está de cabeça

para baixo e são as minas que existiam e perderam; em azul, são as minas que ainda

persistem. Então,  naquela  cabeceira  da  direita,  vemos quantas minas de água já

secaram em razão desse processo. Na verdade, estão num processo de recuperação

dessa área na terceira cabeceira onde há aquele “m” sozinho. É uma mina que já

começou  a  correr  novamente,  em  razão  da  reorganização  territorial  que  essa

comunidade começa a estabelecer com a elevação do lençol freático, que, até então,

havia sido rebaixado pelo modelo de desenvolvimento colocado por essa região; sem

contar  a precarização do trabalho  que esses empreendimentos  trouxeram para  a

região. Hoje há um forte avanço da terceirização e uma precarização e exploração do

trabalho  humano,  porque há competição do  capital  pela  diminuição do  custo  dos

produtos que ele produz. Então, cada vez mais, há a eficiência da produção, trazendo

uma série de consequências para os trabalhadores da região.

Aqui vemos os impactos que trouxeram para a região, com os cursos d'água, a

desativação de unidades de beneficiamento e a questão da concentração de terra,

que,  aliás,  é  outro  desafio  para  alcançarmos  um  desenvolvimento  sustentável  da

região.  Poderíamos  citar  alguns  dados  do  Brasil.  Hoje  mais  de  3,5  milhões  de

propriedades rurais têm até um módulo fiscal, mas não detêm nem 12% das terras

agricultáveis. Enquanto isso 12% das propriedades detêm mais de 74% das terras

agricultáveis.  Então há uma desigualdade em terra muito forte, a qual precisa ser

levada  em  conta  nesse  processo  de  melhoria  das  condições  de  vida  para  as

populações no meio rural. Aqui há um retrato da região, as chapadas e os agricultores

que ficaram encurralados no vale.

A partir de uma experiência recente, temos trabalhado nas comunidades na região

com o sistema de produção de chácaras de café tradicional, utilizado na região há

mais de 100 anos pelos agricultores não só de Rio Pardo de Minas, mas também de

diversos  outros  Municípios  da  região.  Eles  conseguem fazer  a  produção de café
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consorciada com as espécies nativas, com a produção frutífera e de alimentos para

as famílias.

Queria  destacar  também  essa  contribuição  que  os  povos  e  comunidades

tradicionais têm dado para que sejam pensadas alternativas a fim de caminharmos

para esse desenvolvimento sustentável. Se tem alguém que está trazendo propostas

e contribuições,  digo que são esses povos  e comunidades.  Eles  cuidaram, até  a

década  de  1960,  desses  recursos  naturais  e,  mesmo  agora  após  sofrerem  as

consequências  do  modelo  desenvolvimentista  a  que  estão  submetidos,  também

trouxeram propostas de superação dos problemas da região. Vemos as chácaras de

café,  onde  está  sendo  feito  um  esforço  do  Centro  de  Agricultura  Alternativa,  em

parceria com o sindicato de trabalhadores rurais do Município, tanto para revitalizá-las

como  para  oferecer  uma  possibilidade  de  geração  de  trabalho  e  renda  para  as

famílias rurais e para a conservação ambiental. É um modelo de produção articulado

com a questão do meio ambiente. Vemos uma chácara de café consorciada com o

pequizeiro.  Elas  não são  recentes,  são chácaras  antigas  que  existem  na  região.

Conseguir  financiamento no banco para os agricultores plantarem, por exemplo, o

eucalipto  é  muito  fácil.  Eles  conseguem  isso.  Contudo,  não  se  consegue  um

financiamento,  por  exemplo,  do  Pronaf  Agroecologia  a  fim  de  se  implantarem

sistemas agroflorestais,  cujas experiências já demonstraram uma viabilidade muito

forte.

Vemos o café consorciado com a ingazeira, a banana, o urucum e diversas outras

espécies que compõem a alimentação familiar, a segurança alimentar dessas famílias

e ainda geram renda por  meio da comercialização,  sobretudo,  do café,  o produto

principal nesse consórcio. Vem sendo feito um esforço de melhoria desses sistemas

de  produção,  de  fortalecimento  desse  sistema de  produção  na  região.  Vemos  aí

diversas frutas que aparecem nesses sistemas de produção que imitam a vegetação

nativa do lugar. Esse é um trabalho de seleção e qualificação das sementes.

Gostaria de mostrar às senhoras e aos senhores uma experiência mais recente.

Para pensar a promoção desse sistema de café, implementamos um pesquisa para

saber como é a amplitude dessa experiência no Município de Rio Pardo de Minas.

Chegamos  a  alguns  dados  interessantes,  pesquisando  176  famílias  de  16
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comunidades do Município,  ou  seja,  uma amostra  bastante  representativa  da sua

realidade. Verificamos que três quartos dessas 176 famílias são proprietárias da terra.

Pensamos:  para  estimular  a  produção  das  chácaras  de  café,  é  também  muito

importante revermos a questão da distribuição mais igualitária da terra na região. Não

se faz chácara de café, não se fazem sistemas de produção duradouros se não se

tiver a posse da terra. Isso é importante. Ao se pensar a questão da melhora das

condições  de  vida  da  população,  também devemos pensar  outros  elementos.  Na

verdade, eles são fundamentais para que avancemos na superação da pobreza, no

caso de recursos e de qualidade de vida para essas famílias. Verificamos que, dos

666 membros familiares que constituem essas 176 famílias e suas propriedades, há

uma quantidade de jovens e pessoas em idade ativa de produção. Contudo, sem a

posse da terra, sem outras condições importantes para permanência dessas pessoas

no campo, elas não conseguem implementar esses sistemas produtivos sustentáveis

que poderiam contribuir para a melhora da qualidade de sua vida.

Vemos o quadro das famílias investigadas. Vemos que mais de 70% das famílias

que têm sistemas de produção possuem até 20ha de propriedade. Vemos também os

dados da escolaridade. Chamou a atenção, na pesquisa, que grande parte desses

membros familiares não lê ou le e escreve ou tem o fundamental incompleto.

Então, é uma escolaridade muito baixa, que nos faz pensar: “Poderíamos melhorar

o sistema de produção a partir  das experiências que já estão em curso na região,

como o manejo das chácaras, a poda, a implantação do sistema diversificado”. O café

está no meio,  sendo implantada uma nova chácara.  Poderíamos,  sim, melhorar o

sistema de produção, a produtividade desse café, mas não conseguiríamos melhorar

a educação. Mas refletimos: “Se conseguíssemos fazer isso concomitantemente com

a melhoria das condições educacionais, teríamos uma repercussão, uma otimização

da produção das chácaras de café”. Então, relacionamos educação com produção.

E há outros produtos que são produzidos por essa família. Não há só o café, mas

também a criação animal, o milho e o feijão, e eles beneficiam outros produtos, como

a mandioca e a goma.

Então isso representa um desafio no contexto da Rio+20 em relação ao arranjo

institucional. Ele também está pautado nessa discussão, tanto no âmbito global, do
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desafio dos países do mundo para conter a degradação ambiental, como no âmbito

nacional, estadual e municipal.

E lembramos que é necessário radicalizar sem sectarismo. Radicalizar no sentido

da origem da palavra, de irmos à raiz do problema, de superarmos a questão da má

educação, do acesso à terra, do saneamento básico.

Recentemente vimos pelos meios de comunicação o Município de Novo Horizonte,

localizado nessa região, com uma incidência de hepatite A. O surto da hepatite A é

fruto  da  falta  de  saneamento  básico.  São  15  casos  já  comprovados  e  30  em

investigação.  Se chegamos a esse surto, podemos saber que existem muito mais

pessoas  já  acometidas  pelo  vírus  da  hepatite  A,  mas  que  não  manifestaram  o

problema.

E também o controle dos impactos socioambientais.  Se não tivermos o controle

desses  impactos,  que  ainda  persistem  na  região,  essas  famílias  vão  ficar  reféns

desse modelo cada vez mais.

Gostaria  de  ressaltar  esses  modelos,  o  controle  desses  impactos,  como,  por

exemplo, a questão da PEC das terras públicas, que está em tramitação na Câmara

Legislativa  e,  na  verdade,  tem  o  objetivo  de  disponibilizar  terras  não  para  os

agricultores  familiares,  mas  para  os  empresários  continuarem  com  esse  modelo

desenvolvimentista.

Há também a legislação da mata seca, que volta e meia vem à pauta da Câmara. O

objetivo é flexibilizar a mata seca, mas agora, com esses dados da mata atlântica,

esperamos que isso traga uma responsabilidade para os Deputados quanto a não

deixarem que isso passe. Há outros projetos em tramitação.

A questão da Economia Verde também é um desafio. A monocultura de eucalipto é

tratada como economia  verde,  mas também é preciso  pensar  em alternativa  nas

economias  regionais,  no  consumo  próximo,  fazendo  uma  produção  em  circuitos

curtos, de deslocamento da produção. Incentivamos aí as práticas que já estão em

curso na região, de beneficiamento de outros produtos e de experiências diversas

existentes na região, que precisam ser fomentadas e fortalecidas.

Há  a  questão  da  produção  de  sementes  próprias  pelos  agricultores.  A

biodiversidade está muito  ameaçada.  A região  tem  uma riqueza  muito  grande de
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sementes, milho e feijão, há muito já perdida em função do avanço dos transgênicos

e da monopolização das grandes corporações de sementes, hoje reduzidas a meia

dúzia que controlam as sementes no mundo inteiro.

Também,  por  meio  de  um  processo  de  formação,  poderíamos  promover  essas

melhores  condições  de  vida  e  um  desenvolvimento  realmente  sustentável  para  a

região. Muito obrigado e desculpem pelo tempo.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Álvaro Carrara a sua exposição. Com a palavra,

a Sra. Regina Campos, para sua exposição sobre o tema “Produção, consumo, meio

ambiente e pobreza: os desafios de um desenvolvimento ecologicamente sustentável

e socialmente justo”, enfocando a experiência dos povos e comunidades tradicionais.

Palavras da Sra. Regina Campos

Boa tarde e muito obrigada pelo convite. O Cedefes agradece a oportunidade de

dar sua contribuição.

Primeiramente,  queremos  apresentar  o  Centro  de  Documentação.  O  Cedefes  é

uma ONG que foi criada em 1985 para registrar os movimentos sociais e os direitos

humanos na época da ditadura. Hoje temos vários projetos, a exemplo de projetos de

apoio aos índios  maxacalis  de Ladainha e de Teófilo Otoni,  aos índios da Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  aos  quilombolas  da  região  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri, além de um projeto de pesquisa. Inclusive publicamos um

livro mostrando que Minas Gerais - o Álvaro falou sobre a riqueza deste Estado - é

um Estado riquíssimo em termos culturais, mas precisamos preservar essa riqueza.

Cerca  de  400  comunidades  quilombolas  mantêm  a  tradição  africana,  reivindicam

terreno próprio e direito ao território, mas até hoje nada foi feito. Precisamos lutar

para que essas populações tenham acesso à sua terra, a fim de que, como o Álvaro

disse, façam as suas roças, plantem o seu café dentro de um sistema mais ecológico.

Os índios necessitam de mais terras, pois o sistema de vida deles é de coleta. Então

estamos lhes dando esse apoio.

Além  disso,  fazemos  pesquisa  e  acompanhamos  os  assentamentos  da  região

Noroeste para vermos como a vida dessas pessoas fica depois do apoio e do acesso

à terra. Assessoramos e ajudamos no registro da Associação dos Povos Indígenas de
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Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  cuja  Presidente  é  uma  índia  pataxó,  a

Marinalva.  Apoiamos  a  formação  e  registro  da  Federação  das  Comunidades

Quilombolas de Minas Gerais, cuja Presidente é a Sandra; e o Conselho dos Povos

Indígenas de Minas Gerais, cujo Presidente é o Mesaque.

Nós, do Cedefes, apoiamos as populações tradicionais e achamos importantíssimo

que Minas Gerais comece a ver a riqueza que este Estado é, mas precisamos de

apoio para que essas culturas se integrem à sociedade mineira num processo de

igualdade. A relação das comunidades tradicionais com a terra não é de bem de

consumo, mas uma relação de respeito, pois sabem que precisam da terra hoje para

produzirem amanhã e precisam deixar uma terra em boas condições para produzirem

frutos para a próxima geração. Não é uma relação com terra como bem de consumo,

mas como bem de partilha e de preservação. É muito mais um conceito da terra como

terra-mãe que como um planeta a ser exaurido em benefício de poucos.

Quando as populações tradicionais,  devido à questão econômica, consomem os

produtos da época, estão praticando um consumo sustentável. Os produtos da época

demandam menos insumo, gastam menos água, impactam menos o ambiente. Se

são produtos locais, demandam menos recurso para o transporte, menos combustível

e óleo diesel, menos uso do caminhão, que também já impactou o meio ambiente

para ser feito. O consumo local e do fruto da época, como acontece nas comunidades

tradicionais, é mais sustentável.

Outra questão é o uso de plantas medicinais. Não estamos dizendo para não se

usarem  os  produtos  farmacêuticos,  mas  se  privilegiarmos,  para  as  coisas  mais

simples,  os  chás,  se  as  plantas  estão  no  nosso quintal,  de  certa  forma estamos

gerando menos impacto. Essas coisas estão se perdendo, e é preciso que se olhe

essa riqueza cultural que há em Minas.

A produção das populações tradicionais também contribui, pois o impacto no solo é

menor. Usam equipamentos mais leves, não usam tratores, mas equipamentos que

impactam menos o solo, que irá responder melhor ao longo do tempo. Além disso, o

uso  de  adubos  e  fertilizantes  são  mais  localizados,  o  consorciamento  de  várias

plantas  e  de  plantas  com  animais  são  hábitos  das  populações  tradicionais  na

produção.
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São essas as populações que tentamos apoiar, principalmente na sua organização,

e mostrando à sociedade que elas existem. A população de Minas Gerais, de modo

geral,  não  sabe  que  existem  índios  morando  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, que vieram em busca de serviço ou de tratamento médico que não havia

na aldeia. Muitas pessoas não sabem que temos uma população de cerca de 8 mil

índios de várias etnias. Muitas pessoas não sabem que Minas Gerais tem cerca de

400 comunidades quilombolas. Precisamos que os livros de história e as informações

comecem a mostrar essa riqueza que é Minas Gerais.

Outra coisa em que as comunidades tradicionais ajudam é no conceito de limpeza.

A limpeza  começou  a  gerar  um  impacto  muito  grande  nas  águas,  com  uso  de

produtos extremamente fortes, que degradam o ambiente. É lógico que é importante

organizar o local em que se vive de maneira saudável e limpa, mas existe um limite.

Depois  daquilo,  estamos  impactando  o  ambiente,  jogando  produtos  químicos  nos

cursos de água.

Sabemos que a realidade é muito complexa, assim como a convivência entre as

gerações, mas nas comunidades tradicionais, essa convivência ainda é maior porque

existe o avô, a avó, o neto, ou seja, essa transferência cultural ainda sofre menos

interferência da grande mídia e dos grandes parâmetros mundiais. Acreditamos que

um olhar mais atento para o modo de viver  dessas comunidades pode nos trazer

grandes pistas para socorrer este planeta, que já está no cheque especial.

Uma outra coisa interessante é que as comunidades tradicionais,  que têm mais

respeito à natureza, possuem um conceito melhor do ciclo vida, morte, vida; de que

você planta uma árvore, ela cresce, floresce, produz e você consome. Nós também

temos esse ciclo, pois nascemos, vivemos e um dia partimos. É um processo mais

natural, em que as pessoas, amorosamente, tratam essas comunidades, as pessoas

e  o  planeta.  Então,  o  Cedefes  apoia  essas  comunidades,  e  achamos  que  essa

riqueza  cultural  precisa  também  de  acesso  à  informação,  porque  a  água  já  foi

contaminada, o lixo está lá.  Então, como podemos levar o conhecimento a essas

populações, para que elas não venham para cá? Realmente, o Brasil, em 30 anos,

passou de um País rural para um País urbano. E a cidade nem sempre oferece uma

condição de vida razoável para as populações mais pobres, que chegam aqui e vão



635
____________________________________________________________________________

morar  em  aglomerados,  ocorrendo  um  grande  rompimento  da  questão  cultural  e

trazendo, até mesmo, problemas sérios de desagregação de pessoas, de famílias.

Acho  que  essa  é  a  contribuição  que  essas  pessoas  podem dar  no  tocante  ao

consumo, ao cuidado com o ambiente e com sua cultura. Deixamos aqui um desafio:

as pessoas, para viverem, precisam de terra. Elas necessitam de um lugar próprio,

precisam ter  a posse da terra  para  que saibam que,  se plantarem hoje,  poderão

colher amanhã, que o seu neto e o seu bisneto vão colher. Acho que Minas Gerais,

em  termos  de  sustentabilidade,  precisa  olhar  para  essas  comunidades,

principalmente para as quilombolas, para que elas tenham acesso à terra, para que

possam ter acesso também ao seu território original e para que possam manter suas

tradições.  Se  possível,  muitas  delas  querem  continuar  nos  seus  locais,  querem

manter suas tradições e querem ser respeitadas. Para isso, elas precisam ter seus

direitos fundamentais garantidos, como o direito a um local para moradia, um local

para viver e para produzir.

Uma outra coisa - e que impacta menos - é que nas comunidades tradicionais, de

um modo geral, as construções são feitas de materiais mais leves e de multiuso. Você

tem uma casa, onde organiza sua produção. O local de culto é o mesmo de reunião e

de debate. Então, essas construções mais leves são casas menores que abrigam

mais pessoas, e isso também impacta menos o solo. Portanto, viver com simplicidade

é um desafio nosso; é um desafio urbano, rural, enfim, é um desafio de cada uma das

pessoas deste planeta. Estamos falando sobre Minas Gerais, sobre este Estado a

que pertencemos. Esse é o recado que o Cedefes deixa aqui. O Cedefes funciona na

Rua Demétrio Ribeiro, nº 195, em comodato com as Irmãs Sacramentinas, e estamos

às ordens para receber a visita de todos vocês.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  sua  exposição,  o  Sr.  Junio  Magela

Alexandre.

Palavras do Sr. Junio Magela Alexandre

Boa tarde, Deputado Almir Paraca, em cuja pessoa cumprimento os membros da

Mesa  e  os  demais  presentes.  Primeiramente,  o  Instituto  Brasileiro  de  Ecologia

agradece a oportunidade de falar sobre desenvolvimento sustentável, que é o objeto

deste  Instituto,  e  traçar  aqui  alguns  panoramas  com  relação  à  aplicação  desse
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desenvolvimento sustentável,  por meio do viés climático, mais especificamente no

âmbito da convenção que será fechada na Rio+20.

Será muito apropriada a nossa exposição, que, aliás, casará muito bem com o que

a Regina e o Álvaro falaram. Vamos traçar um panorama para o projeto de Redd que

desenvolvemos  para  o  Estado de Minas  Gerais,  mas especificamente  na  Região

Norte. Nesta oportunidade, demonstraremos um pouco o que estamos pensando.

O instituto vem tratando da questão ambiental e do desenvolvimento sustentável

por meio da viabilização do projeto de Redd, que é a redução das emissões causadas

pelo desmatamento, mais especificamente das emissões voltadas para a manutenção

das florestas e o replantio delas.  O desenvolvimento de um projeto de Redd visa

basicamente, na estrutura da convenção de mudanças climáticas, não somente atuar

como  o  Protocolo  de  Kyoto,  gerando  produção  e  tecnologias  mais  limpas,  mas

também preservar as florestas, já que grande parte das emissões do gás do efeito

estufa provém do desmatamento. Além de benefício climático, conservar as florestas

traz um benefício ambiental muito claro, que se resume não somente na preservação

das próprias espécies do bioma, como também dos recursos hídricos e da fauna.

O projeto que o Ibeds desenvolve, por ser amplo, busca valorizar a mata, os frutos

do cerrado e da caatinga, enfim, do semiárido. Como o pequi é uma fruta típica do

nosso Estado, o escolhemos como vetor desse projeto de Redd. De fato, buscamos a

valoração do meio ambiente através de uma matriz muito mais ampla que envolve

investimentos  climáticos  presentes  no  mundo.  Minas  está  fora  desse  patamar.  O

Ibeds identificou a possibilidade de aliar a redução das desigualdades sociais e da

miséria à proteção do meio ambiente, ao plantio e à preservação das florestas. Dessa

forma,  o  projeto  objetiva  fazer  essa  preservação  e  promover  o  desenvolvimento

sustentável do ponto de vista social não somente preservando a mata. Eis o erro

principal da maioria dos projetos de Redds existentes no Brasil: não basta preservar

por preservar, e sim fazer com que determinada área tenha mais valor. Como obter

esse valor?  Por  intermédio  de  pesquisas  e  de desenvolvimento de alternativas  e

metodologias tecnológicas capazes de fazer com que o pequi, a fava d'anta ou outros

frutos  que  podem  ser  extraídos  sustentavelmente  das  matas  sejam  utilizados  na

produção  de  cosméticos,  de  fármacos  e  diversos  outros  produtos,  como  os
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alimentícios. Devemos captar a nossa criatividade para que as comunidades locais

implementem novos produtos que envolvam a aplicação no comércio mais justo, a

economia  verde.  Isso  significa  possibilitar  a  essas  comunidades  uma  forma  de

sustento por meio desse vetor ambiental. Precisamos preservar as matas porque é

bom, por motivos ambientais, e também porque é de lá que as comunidades retiram o

seu sustento.

Essa equação que o Ibeds busca por intermédio do Redd possibilita que o que é

extremamente bom do ponto de vista ambiental também o seja bom do ponto de vista

econômico.  Esse  fomento  é  que  contribui  de  forma  incrível  para  a  redução  da

pobreza.

Em termos mundiais,  o Redd vem sendo aplicado em diversos países. O Brasil

mesmo tem mais de 10 projetos de Redd em fase de aprovação final. Não sei se

vocês  conhecem  a  terminologia,  mas  essa  redução  -  como  disse,  o  Redd  é  a

Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Ambiental  -  vem sendo

adotada diametralmente na convenção climática desde a rodada de Bali. Foi nessa

rodada que as pessoas começaram a pensar que já havia uma metodologia muito

interessante para tratar a produção mais limpa. No entanto essa metodologia não

resolveu o problema do desmatamento. A partir de Bali, então, começou-se a fechar

uma rota que envolvesse também os projetos de Redd.

É muito interessante identificar que o Redd não é um mecanismo extremamente

aprovado na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, que é o documento oficial

que trata das questões climáticas em nível mundial. O Redd não é definidamente um

instrumento  específico  de  combate  às  mudanças  climáticas,  porque,  infelizmente,

ainda não há um consenso internacional sobre a sua aplicação nem mesmo como

traçar o mecanismo de Redd. No entanto a falta de definição nunca foi um empecilho

para  que  esse tipo  de  projeto  se  implementasse  no  mundo  inteiro.  Então  temos

diversas iniciativas que visam à promoção desse desenvolvimento ambiental por meio

do Redd, justamente porque é algo extremamente bom para as populações, inclusive

para  a  comunidade  local.  É  uma forma  de  se  fazerem  pagamentos  por  serviços

ambientais e de se promover a valoração ambiental.  O Redd torna-se uma forma

necessária, até mesmo internamente.
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Então países como a Índia já  desenvolveram estratégias de proteção ambiental

totalmente  baseadas  no  Redd,  como  forma  efetiva  de  buscar  essa  valoração

ambiental como uma saída, a equação, que lá na Índia é um pouco mais complicada

que no Brasil, em relação ao desmatamento. Portanto os projetos do Redd no mundo

ecoam principalmente nos países em desenvolvimento. E é nesses países que há a

possibilidade muito grande de se aliar a redução da miséria com o desenvolvimento

ambiental,  justamente  nesses  países  onde  existe  grande  pressão  pelo

desmatamento. Observamos que países como Índia, Brasil, Indonésia, Peru e Chile

possuem muitas florestas que estão ameaçadas. No Brasil, os números dos nossos

cerrados são extremamente conflitantes, pois demonstram até uma certa inércia do

governo federal. Isso tem de ser combatido efetivamente, mas falta regulamentação

específica para os projetos de Redd. Na verdade, esperamos que esta Casa logo

aprove o projeto de lei estadual que visa regular essas questões e outras mais das

mudanças climáticas. A política estadual de mudanças climáticas deve estar vindo

para cá.

Dessa  forma,  a  busca  do  projeto  de  Redd  é  algo  muito  maior  que  buscar  tão

somente o combate ao aquecimento global. O Redd não é uma política isolada que

visa tão somente reduzir as emissões, mas é algo muito maior, porque visa enfrentar

o  desmatamento,  algo  extremamente  complexo  por  envolver  diversos  fatores,

principalmente a equação que o Álvaro muito bem colocou em sua fala: fazer com

que chegue até a comunidade local o resultado de todo esse trabalho. O projeto de

Redd tem de ser totalmente envolvente para que a comunidade, estando envolvida,

possa efetivamente desenvolver.  Trata-se de valoração, mas quem tem de buscar

esse valor não é o governo nem os grandes atores da iniciativa privada,  mas os

pequenos atores. Os arranjos locais é que equacionarão isso de maneira positiva.

Portanto tanto a indústria de cosméticos quanto a indústria farmacêutica precisam

melhorar  esse  extrativismo  sustentável  e  também  visualizar  as  possibilidades  de

arranjos locais capazes de fazer com que essas pessoas fiquem com mais dinheiro

efetivamente.  Não é  só  ir  lá,  fazer  a  colheita  da  fava  d'anta,  vendê-la  a  R$0,80,

mesmo valendo R$100,00.  Quer  dizer,  é  preciso promover  estruturas capazes  de

beneficiar os locais onde esses produtos são buscados, a fim de que essas pessoas
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que estão fazendo essa coleta sustentável possam ser efetivamente beneficiadas. É

uma equação que visa não só a um trato econômico, ambiental, mas também cultural.

Por  exemplo,  o  pequi  é  algo  extremamente  arraigado  na  cultura  mineira.  Isso

acontece não só em Minas Gerais, como também em outros Estados. O pequi tem

um  valor  cultural,  gastronômico  e  nutritivo  muito  grande  para  essa  população.

Significa muito para elas.

Podemos  observar  até  uma  pressão  muito  grande  em  torno  do  cerrado,

principalmente  aqui  no  Estado.  Promover  políticas  capazes  de  combater  esse

desmatamento é muito difícil, porque não se trata de fatores econômicos.

O termo “economia verde” vem justamente para quebrar essa ideia de economia

tradicional, pois é uma nova visão, um novo conceito que se dá de maneira que essa

economia possa valorar melhor bens ambientais mais importantes para as pessoas.

Talvez  seja  esse  o  resumo  de  tudo  que  falamos  aqui  hoje:  promover  um

desenvolvimento  econômico  em  que  seja  viável,  possível  e  lucrativo  também

desenvolver de maneira sustentável.

Voltando  à  questão  do  próprio  pequi,  podemos  observar  nas  fotografias  as

inúmeras utilidades para esse fruto do cerrado. Pode-se fazer geleia - é uma questão

nutritiva -, cosméticos e tudo mais. Daí pensamos, no instituto, na própria localização

do projeto. É claro que deveríamos fazer uma análise de vulnerabilidade ecológica,

levando em consideração também fatores sociais. Fica muito claro para todos nós

que o Norte do Estado é uma área em que há necessidade e urgência da realização

de projetos. Podemos observar que há uma vulnerabilidade ecológica muito grande

ali, porque esses bens ambientais estão efetivamente em risco. E estão em risco não

somente porque são áreas em que há grande miséria, mas porque a terra, o meio

ambiente daquele local vale muito pouco.

Então,  há necessidade, há urgência em desenvolver  projetos  capazes de tornar

aqueles bens ambientais mais valorosos para que seja mais possível para o próprio

empreendedor, para a própria iniciativa privada ver com novos olhos aquelas regiões,

para  não  enxergarem,  em  determinado  Município,  uma  área  fácil  de  se  ocupar

economicamente com qualquer tipo de atividade. Eles precisam olhar para aquela

área com um olhar de economia verde, um olhar em que o investidor queira fazer
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investimento  ambiental,  queira  promover  o  desenvolvimento  sustentável,  porque

aquilo  é efetivamente lucrativo, gera efetivo retorno social  e  econômico.  Enquanto

não resolvermos essa equação, de certa forma existirá debate. A ideia é fazer com

que esse embate inexista, e isso só acontecerá no dia em que conseguirmos fundir

os conceitos de desenvolvimento e de sustentabilidade. Parece ser muito fácil,  do

ponto  de  vista  teórico,  resolver  a  equação  do  desenvolvimento  sustentável;  no

entanto,  demonstra-se  cada vez  mais  complexo  no  dia  a  dia.  É  muito  complexo

observar  uma  legislação  e  efetivamente  identificar  os  pontos  em  que  o

desenvolvimento sustentável pode atingir aquele dispositivo legal.

Em diversas conversas com entes governamentais, o que identificamos é que já

existe uma área,  que até foi  citada aqui,  no Norte do Estado, em que há grande

supressão da mata. A mata vem sendo suprimida para fazer carvão, e isso acontece

a  despeito  da  própria  legislação,  porque  efetivamente  é  a  equação  econômica

falando. As pessoas precisam comer e, para isso, às vezes é mais fácil queimar a

mata e vender o carvão. É justamente isso que o projeto visa desenvolver, atacar.

Não se deve buscar a mata para fazer carvão, mas para colher um pequi ou outro

fruto do cerrado para ser usado efetivamente na indústria de cosméticos, na indústria

farmacêutica. Isso tem um valor. O ser humano, que está ali muitas vezes queimando

uma árvore porque ela lhe dará sustento, precisa buscar o sustento de outras formas,

por meio de algo que seja economicamente viável e ecologicamente sustentável.

Daí  termos nessa região o bosque-modelo Pandeiros, trabalho maravilhoso que

vem sendo feito. O que se fez nesse bosque basicamente é o que queremos fazer de

maneira macro. Buscaram essas áreas onde há grande utilização desse carvão ilegal

e  conseguiram  conscientizar  alguns  produtores  de  que  não valia  a  pena  fazer  o

carvão. Por meio de tecnologias, criou-se o carvão de babaçu, que é sustentável, e

criaram-se também centros de arranjos produtivos capazes de processar alguns tipos

de frutos  do  cerrado e  comercializá-los.  Então,  as  pessoas  passam a tirar  a sua

dignidade não do que é ilegal, não da queima da árvore para fazer carvão, mas têm

de  onde  tirar  a  dignidade  do  ponto  de  vista  ambiental.  Há  todo  um  trabalho  de

conscientização que é muito digno, pois vai ao encontro direto do sustento do ser

humano.  Na  verdade,  busca-se  possibilitar  àquelas  pessoas  acesso  a  métodos
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ecossustentáveis  para  que  possam  viver.  É  um  trabalho  que  aumenta  as  suas

perspectivas, os seus horizontes, pois identifica o dia a dia da pessoa como algo que

vai  se implementar na sociedade. Isso visa não somente salvar o meio ambiente,

mas,  efetivamente,  salvar  aquelas  comunidades,  apresentar-lhes  metodologias

sustentáveis de sobrevivência e de como sair  dessa equação, hoje ilegal, indigna,

que vem atacando de maneira muito drástica a biota do Estado.

É preciso trazer a valoração climática para essas áreas, importa dizer, não somente

em  termos  de  Estado  e  de  Federação  brasileira,  mas  dizer  para  o  mundo  a

importância dessas áreas. São áreas com características ambientais únicas. A própria

Conferência  da  Caatinga,  da  qual  participamos  também,  está  levando  à  Rio+20

inúmeras oportunidades nesse sentido. Essa conferência já deixou muito claro, em

termos  mundiais,  a  importância  daquele  semiárido,  dessas  áreas  em  termos

ambientais.

Então, há uma importância mundial. Vejam que há países que demandam a compra

desses créditos, até em função das suas empresas e de um mercado paralelo. São

esses países e empresas que vão, por meio desses créditos de carbono, investir em

algo que é patrimônio, de certa forma, mundial: o clima do planeta.

Assim, buscam-se alternativas sólidas de financiamento, por meio do mecanismo

de REDD, para se possibilitar efetivamente um projeto que mude a vida das pessoas

no Norte do nosso Estado. Isso é algo que nós já entendemos e para o qual estamos

atrasados. Estamos correndo atrás da certificação desse projeto já sabendo que isso

é urgente e necessário. É simplesmente fazer um alinhamento do próprio Estado, das

próprias  políticas  estaduais  a  essa  luta  contra  a  mudança  climática  e  contra  o

aquecimento global. É preciso fazer esse alinhamento com políticas capazes de fazer

a diferença não só em relação a mudanças climáticas, mas em termos globais. Quem

vai investir nesse tipo de projeto, quem vai comprar esses créditos de carbono são

empresas,  países,  instituições  internacionais  interessadas  em  salvar  o  clima  do

planeta. Nós temos a responsabilidade, como Instituto aqui de Minas, de trazer esses

recursos para cá e melhorar a vida das pessoas com esses recursos. Então, é algo

extremamente  nobre  o  que o  Instituto vem fazendo,  que é  trazer  essa valoração

ambiental  e  demonstrar  a  importância  dessas  áreas,  das  próprias  comunidades
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envolvidas, para o mundo inteiro, por meio de um projeto que faça a redução da

pobreza, dessas desigualdades sociais. Que tragam desenvolvimento, que não só se

utilizem  de  tecnologias  sociais  já  presentes  para  a  produção  desses  cosméticos,

alimentos, etc., mas que sejam um vetor para a criação de novas tecnologias sociais,

para  que  possamos  demonstrar  que  é  possível  desenvolver  arranjos  locais,

desenvolver produção e comércio justo em nível local em nosso Estado, melhorando

a  vida  das  pessoas  e  melhorando  efetivamente  também  o  meio  ambiente.  Muito

obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao ilustre expositor. Com a palavra, o Sr. Alexandre

Augusto Dornelas Cruz para sua exposição sobre o tema “Produção, consumo, meio

ambiente e pobreza: os desafios de um desenvolvimento ecologicamente sustentável

e socialmente justo”.

Palavras do Sr. Alexandre Augusto Dornelas Cruz

Boa  tarde.  Quero  agradecer  a  toda  a  equipe  da  Assembleia  Legislativa  e  aos

parlamentares,  especialmente ao  Deputado Almir  Paraca,  por  esta construção tão

bonita.  Desde o início,  nós,  da  sociedade civil,  fomos convidados  a  participar  da

construção  deste  debate,  cujo  tema  é  muito  importante  e  requer  sensibilidade  e

conhecimento  para  sua  abordagem,  pois  passamos  por  mudanças  realmente

significativas em todas as estruturas da sociedade.

Meu  nome é  Alexandre  Dornelas  e  sou  o  representante  do  Comitê  Mineiro  da

Cúpula  dos Povos e o  desenvolvedor  da  Plataforma Bioeconomia.  Vim  aqui  falar

principalmente dessa plataforma,  além de um pouco da Rio+20 e da  Cúpula  dos

Povos.

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável teve início

em Estocolmo, em 1972, com uma ação 20 anos depois, na Eco-92, que culminou na

criação  de  documentos  importantes  como  a  Agenda  21,  a  Carta  da  Terra  e  as

Convenções do Clima e da Diversidade Biológica. Infelizmente, vemos que nestes 20

anos a situação ambiental do planeta piorou de forma significativa. Hoje temo-nos

pautado  realmente  por  essa  organização  da  sociedade civil  em  torno  da Rio+20

porque,  infelizmente,  vemos  que  os  interesses  econômicos  influem  de  forma
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significativa nas decisões da ONU, baseadas principalmente no conceito de economia

verde, detalhado no documento chamado “Marco Zero - O Futuro Que Queremos”, de

que vou falar mais à frente.

A Cúpula dos Povos, como eu disse, é a articulação global da sociedade civil em

torno  da  Rio+20,  cujo  principal  objetivo  é  denunciar  as  causas  da  crise

socioambiental,  apresentar  soluções  práticas  e  fortalecer  movimentos  sociais  do

Brasil  e do mundo.  Tem um público esperado de 20 mil  pessoas e mil  atividades

autogestionadas inscritas - há outras atividades, mas nem todas serão contempladas,

e  está  sendo  um  grande  desafio  fechar  esse  quebra-cabeça  das  mil  atividades.

Temos três eixos temáticos: as causas das crises socioambientais, as soluções e as

ações práticas para a resolução desses problemas. Por ser uma articulação plural,

com  a  participação  de  diversas  entidades  com  diversos  perfis,  praticamente  não

temos consensos, mas há um que é significativo: o consenso em torno da crítica à

economia  verde.  Como  facilitador  da  Cúpula  dos  Povos,  estive  no  fórum  social

temático, no GT Economia Verde, em que se fizeram essas críticas em torno dela;

portanto, cabe-me trazê-las a este debate.

A economia verde proposta no “Marco Zero” está sendo apelidada de “o futuro que

não queremos”. Nela vemos claramente uma tentativa dos países desenvolvidos de

desassociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Também há o que

chamam  de  mercantilização  da  vida,  com  a  polêmica  em  torno  dos  créditos  de

carbono e  o  aquecimento  global.  Vemos que  esse discurso  é  pautado por  esses

créditos de carbono. É claro que a emissão de carbono da humanidade é significativa,

mas o ser humano é responsável por 3% da emissão de carbono na atmosfera - 97%

são emissões naturais. É lógico que, em uma perspectiva sistêmica, essa emissão é

significativa, como ilustra o ditado chinês de que uma borboleta batendo asas no

Oriente causa um furacão no Ocidente. Mas entendemos que o aquecimento global

vai  muito além das questões dos créditos  de carbono e vemos esse discurso de

limitação e  comercialização desses  créditos  como uma tentativa  clara dos países

desenvolvidos de transferir  a responsabilidade da preservação para os países em

desenvolvimento.  O  boliviano  Pablo  Solón,  um dos  principais  articuladores  dessa

crítica, considera essa proposta pior do que a Alca. Portanto, podemos esperar uma
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crítica muito forte na Cúpula dos Povos em relação a isso.

Realmente, temos de entender a dimensão dessa mercantilização da vida e uso de

todas as formas de vida,  também do reino mineral,  do planeta:  ela ataca nossos

princípios  mais  profundos.  Nós,  como  espécie  humana,  damo-nos  o  direito  de

escravizar todas as outras espécies de recursos naturais do planeta. Isso, daqui a

100 anos, será visto como a própria escravidão é vista hoje. Falou-se aqui muito a

respeito de uma transformação interna, como principal objetivo, com a espécie com

consciência mais desenvolvida do planeta se colocando no mesmo nível de todas as

espécies, de todos os recursos naturais. Falamos de uma pós-contemporaneidade,

pesquisadores  falam de uma pós-contemporaneidade,  mas,  para mim, está  muito

claro que estamos saindo das trevas; para mim, é o fim da Idade Média. Toda essa

convergência mostra-me isso claramente.

Quanto à crise econômica mundial, há bolha na crise asiática, em 1990; depois, a

bolha da internet, em 2000; em seguida, a bolha imobiliária, há dois anos e meio, nos

Estados Unidos. E agora a crise na Europa. Apresento aqui um gráfico que ilustra

bem o que significa essa bolha.

A  representação  desse  tracinho  embaixo  é  o  balão;  o  restante  é  o  capital

especulativo.  O  tracinho  significa  divisas,  baseadas  em  intercâmbios  econômicos

reais. O restante são dinheiros criados pelos bancos, é o dinheiro-fantasma que os

bancos  têm  autorização  de  criar.  Está  muito  claro  que  a  situação econômica  do

planeta está insustentável, que não foi feita nenhuma mudança estrutural no sistema

econômico e que,  mais  cedo ou mais  tarde,  essa bolha vai  estourar,  para o que

devemos estar preparados. O gráfico apresentado é do livro “El Futuro del Dinero”, de

Bernard Lietaer,  economista que é um dos arquitetos do euro. Esse livro é muito

importante.

Vamos falar do Produto Interno Bruto - PIB. O problema básico do PIB é que ele

mede  atividade,  e  não,  benefício.  Então,  podemos  dizer  que  o  furacão  Katrina

aumentou o PIB da cidade de New Orleans em US$83.000.000.000,00.  Podemos

dizer  que  as  prisões,  as  ações  para  controle  do  abuso  do  “crack”,  das  drogas

aumentam o PIB. O dinheiro usado para controle da criminalidade aumenta o PIB.

Então, o PIB não mede nada. Se se você tirar o extrato bancário e somar tudo que
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recebe e tudo que gasta, o que esse valor vai significar? Esse valor não significa

absolutamente nada. Esqueci-me de quem é este termo, do qual gosto: “falácia de

concretude deslocada”. É importante dizer que índice de desenvolvimento com o PIB,

segundo  Joseph  Stiglitz,  “informação  afeta  o  comportamento.  Então,  aquilo  que

coletamos, nossa informação a respeito,  e o modo como descrevemos o sucesso

afeta  aquilo  que  estamos  perseguindo”.  E,  segundo  Giannetti  (2002),  “Ganhos

adicionais  não  se  traduzem  necessariamente  em  bem-estar  subjetivo”.  Joseph

Schumpeter  chamou  de  “destruição  criativa”  o  fracasso  das  obsoletas  estruturas

econômicas e sua substituição por novas mais adequadas, que é esse processo que

estamos vivendo agora.

Pontuando,  o  PIB,  o  desenvolvimento  deveria  ser  entendido  como processo de

busca  para  maximizar  a  felicidade  e  o  bem-estar  de  todos  os  seres  vivos  deste

planeta, em vez do crescimento econômico, com base no que temos hoje em dia. E

reconhecer que o indivíduo tem necessidades materiais, ambientais e emocionais.

Quanto aos indicadores de desenvolvimento socioambientais,  um exemplo muito

bom seria o FIB, implantado na Cemig, internamente, muito bem conduzido no Brasil

pela Heloísa e pelo estudo Visão Futuro.

Apresento aqui o relatório atual, de março, que apresenta os países em relação ao

FIB. O Brasil ocupa a 25ª posição. Dinamarca está em 1º lugar, Estados Unidos em

11º. O FIB mede os bens intangíveis da comunidade, não só os valores tangíveis. É

possível  ver  como  o  IDH  é  muito  limitado  para  traçar  as  necessidades  do

desenvolvimento socioambiental.

Lerei os indicadores do FIB, e está difícil de ler porque está reduzido: padrão de

vida,  bem-estar  psicológico,  educação,  saúde,  diversidade  ecológica,  boa

governança, uso do tempo, diversidade cultural e vitalidade comunitária.

Outro indicador, que não é propriamente um indicador, é um estudo que está sendo

conduzido pela Oxfam Internacional, uma entidade que trabalha pela cidadania e pelo

desenvolvimento socioambiental. Não é um documento final, mas, pelo visto e pelo

tom da proposta, acredito que um dia ela se tornará realmente um indicador. Não

deixa  de  ser  um  indicador,  por  mais  que  não  tenham  sistematizado  testes  e

resultados para ele. No centro vemos as necessidades humanas. De dentro para fora,
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no círculo menor, vemos as necessidades humanas críticas e, de fora para dentro, os

limites naturais críticos. Dentro da rosquinha - chamam-na de teoria da rosquinha e

também de campanha Grow (crescimento, cresça) -, que está entre as necessidades

humanas e os limites naturais, é onde a nossa economia pode acontecer. Então, não

tem como fugir  disso, não tem como querermos que o planeta disponha de mais

recursos do que ele naturalmente pode dar. Há aqui dentro indicadores da equipe que

traça boas condições de base social e, de fora para dentro, há indicadores climáticos

e ambientais. Essa teoria para mim é novidade. Tive sorte em encontrá-la antes de

fazer esta apresentação. Ela provavelmente ganhará muita força durante a Cúpula

dos Povos.

Agora  entraremos  na  questão  da  bioeconomia,  que  é  uma  rede  de  ONGs,

cooperativas, CVTs - temos intenção de estar mais integrados com a Secretaria de

Ciência e Tecnologia, então colocamos os CVTs como uma estrutura de disseminação

dessa  rede  que  esperamos  e  acreditamos  -,  pontos  de  cultura  e  associações

diversas, ou seja, incubadoras. Por meio da comunicação, pretendemos criar núcleos

de trabalho e estudo descentralizados a partir da sistematização e compartilhamento

de tecnologias sociais. O objetivo é gerar renda, conhecimento e cultura, melhorando

a qualidade de vida nas comunidades contempladas de forma sustentável. Então ela

tem três pilares conceituais e três estruturais, como podem ver e ter uma ideia geral.

Passarei agora aos pilares conceituais.

Há três pilares conceituais: permacultura e agroecologia - que estão diretamente

relacionadas  e  podemos  considerá-las  como  uma  proposta  só,  mas  preferi

desmembrá-las em duas para entendermos melhor esse conceito -, economia popular

solidária e cultura livre. A permacultura é um sistema de “design” aplicado para criar

comunidades de culturas permanentes. Nasce pela observação dos ciclos naturais. É

entendermos que tudo tem uma entrada e uma saída,  de forma que deixemos a

natureza e  o meio ambiente melhores  do  que encontramos.  Estamos falando em

sustentabilidade, mas sustentabilidade é uma coisa que ouvimos falar em 1940, 1950.

Não queremos sustentar essa situação ambiental que vivemos, temos que falar em

regeneração,  e  é  disso  que a  permacultura  trata.  Há vários  indicadores  que dão

instrumento e ferramentas para entendermos esses ciclos e como interagir. Com a
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permacultura e a agroecologia, temos todos os recursos conceituais que precisamos

para fazer um verdadeiro desenvolvimento sustentável. Não precisamos recorrer à

mercantilização da vida, mas quero pontuar ao Junio que, como a tecnologia, a forma

que se fará a valoração dos sistemas naturais pode ser tanto positiva como negativa,

elas não têm um valor implícito, por isso podem ser tanto positivas quanto negativas.

Então  a  permacultura  está  voltada  para  esse  desenvolvimento  social,  está

intimamente relacionada às tecnologias sociais - os recursos tecnológicos são a base

de todo o processo - e à agricultura natural.

Há um outro conceito que considero nº 1. A agroecologia pode ser vista como uma

abordagem da agricultura que se baseia nas dinâmicas da natureza. Dentro delas se

destaca a sucessão natural, a qual permite que se restaure a fertilidade do solo sem o

uso de fertilizantes minerais e que se cultive sem uso de agrotóxico. O resgate de

saberes  tradicionais  e  os  avanços  nos  estudos  científicos  na  área da agricultura

ecológica  alternativa  são  fundamentais  para  a  construção  de  modelos  de

desenvolvimento mais sustentáveis. Ao contrário da monocultura, a agroecologia se

apoia na biodiversidade e na interação entre espécies para alcançar o equilíbrio da

safra. Além disso, garante a preservação do patrimônio biológico e os 10 mil anos de

conhecimento acumulado na agricultura tradicional. Quer dizer, o Brasil é campeão

mundial no uso de agrotóxicos, pois são 5,2 litros por habitante. Se multiplicarmos

isso pela população, dará 1 bilhão de litros de veneno derramado anualmente nas

nossas terras. Temos necessidade desse abuso? Então há uma urgente necessidade

de rever isso.

Quanto  à  questão  da  diversidade  biológica,  vemos  que,  em  1903,  havia  544

espécies de alface. No entanto, hoje há 20. Então as grandes corporações querem

acabar  com  as  nossas  sementes  naturais  para  que  detenham  o  monopólio  das

sementes no mundo. Quer dizer, o agricultor tradicional guarda uma parte da semente

para replantá-la no ano seguinte. O agricultor tem de comprar todo ano as sementes

transgênicas  que  não  se  reproduzem,  que  são  híbridas.  Por  serem  modificadas

geneticamente,  essas  sementes  só  florescem  se  tiver  o  pacotão  “baygon”,  com

fertilizantes químicos e agrotóxicos. Então isso é realmente assustador.

Nesse gráfico, a grossura de cada filete significa a diversidade. Vemos o que está
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acontecendo com o nosso patrimônio biológico. O Brasil retém 20% da diversidade

biológica  no  mundo.  Essa vantagem  competitiva  que  temos  em  relação  a  outros

países está sendo devastada. O Parlamento europeu está sendo pressionado pela

OMC,  segundo  uma  banca  de  sementes  internacional,  para  que  torne  o  ato  do

agricultor guardar as suas próprias sementes uma atividade criminosa. Então temos

de considerar muito bem o que significa isso.

O  outro  pilar  conceitual  é  a  economia  popular  solidária,  que  é  uma forma  de

produção, consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano

e não do capital. Além disso, tem base associativista e cooperativista e é voltada para

a produção,  consumo e comercialização de bens e serviços de modo autogerido;

promove a emancipação, o trabalho como um meio de libertação humana; envolve a

dimensão  social,  econômica,  política,  ecológica  e  cultural;  e  se  caracteriza  pela

autogestão, ou seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento.

O terceiro conceito é a cultura livre. Esse conceito prega que o conhecimento deve

ser  livre  ou  pelo  menos  restrito  ao  mínimo  possível,  de  forma  a  possibilitar  seu

compartilhamento,  distribuição,  cópia  e  uso  sem  que  isso  afete  a  propriedade

intelectual subjacente aos bens culturais.  Como exemplo disso, há o Linux. Quem

desenvolveu o Linux, começou a fazer um sistema operacional. Como viu que era um

projeto  muito  ambicioso  e  que  precisaria  de  mão  de  obra  gigante,  jogou  isso

gratuitamente na internet e disse: “É tudo gratuito, contando que tudo o que vocês

aprimorarem nesse sistema retornem para mim para que possa redistribuir.”  Com

isso, ele lançou essa grande ideia no mundo. Hoje em dia há o SourceForge, 360 mil

“softawares” desenvolvidos de forma colaborativa. O Wikipedia é a maior enciclopédia

do mundo e é desenvolvida de forma colaborativa. Pode-se ir até lá para editar o

texto. Então, isso mostra essa inteligência coletiva. Temos as tecnologias sociais e as

várias iniciativas artísticas que também partem desse mesmo princípio. Além disso, o

patrimônio biológico brasileiro que, por sorte, não se pode patentear. Aliás, não sei se

isso  é  sorte  ou azar,  pois  pode ser  que patenteiem todos os nossos patrimônios

biológicos, enquanto não os estamos patenteando e um dia isso se torne válido no

Brasil. Portanto, temos de pensar com carinho nesse caso. Nunca em nossa cultura

uma parte tão grande pertenceu à propriedade privada como agora. E, ainda assim, a
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concentração de poder para controlar o uso da cultura nunca foi aceita com tão pouca

contestação quanto hoje.

Pilares estruturais. Tecnologias sociais enquanto modelo de negócio. Já trabalhei

com disseminação de tecnologias sociais tradicionais sem modelo de negócio. Vemos

que realmente a população leva um tempo para se interessar por essas tecnologias

sociais.

Então,  propomos  que  essas  tecnologias  sociais  sejam  transformadas  em  um

catálogo de modelos de negócio - e é lógico que nada será rígido - que será adaptado

a cada região, a cada clima e a cada material que está disponível. Estamos também

falando de incubadoras de microempreendimentos solidários, ou seja, pegamos as

tecnologias sociais e usamos todas as tecnologias de informação, com metodologias

de  sistematização  do  pensamento  coletivo,  como  consenso,  comunicação  não

violenta e processos de construção coletiva de conhecimento. Com isso, estaremos

realmente  disseminando  tecnologias  de  forma  significativa,  no  Estado.  Falamos

também de uma rede social digital.

Já  falei  sobre  tecnologia  como modelo  de  negócios  e  me apressarei.  Estamos

falando muito em tecnologias, mas lembro que elas são um conjunto de técnicas e

procedimentos  associados  a  formas  de  organização  coletiva,  que  representam

soluções  para  a  inclusão  social  e  melhoria  da  qualidade  de  vida.  Nascem  do

conhecimento  popular  ou  do  científico  ou  de  ambos.  Muitas  vezes,  devido  à

simplicidade, essas técnicas não têm o “status” de tecnologia. É um conceito amplo

que abrange técnicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional.

Incubadora  de  microempreendimentos  solidários.  Esses  núcleos  são  condições

para a população de baixa renda avaliar a qualidade de vida de suas comunidades,

por meio de índices apropriados. Por meio dos resultados, serão criadas estratégias

personalizadas para a transformação social, utilizando-se do catálogo das tecnologias

sociais, enquanto modelo de negócios que pretendemos criar. As tecnologias estarão

disponíveis no sistema “on line” de educação.

Vemos agora a rede bioeconomia, que já está no ar. Há um protótipo, pois não tive

ainda tempo de terminá-la, mas, na próxima semana, se tudo der certo, ela estará

funcionando.  Temos  um  sistema  de  educação  descentralizada  a  distância,  nos
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mesmos moldes dos sistemas das universidades. Qualquer usuário pode entrar lá e

criar  uma aula gratuitamente.  Temos um sistema de gestão de projetos,  para que

essas redes possam articular-se;  um sistema de videoconferência,  para facilitar  a

comunicação; e um sistema de comércio eletrônico descentralizado, em que qualquer

pessoa  pode  postar  produtos  e  criar  lojas.  Então,  há  um  “shopping”  digital  para

produtos que tenham consciência na produção. Temos também a gestão colaborativa

de  documentos  e  o  mapeamento  descentralizado  desse  conhecimento  e  desses

profissionais.

Estamos também falando de um sistema de inclusão digital rural, cujo objetivo é

potencializar assentamentos humanos sustentáveis, acesso via satélite, recepção e

transmissão movida a energia solar.  Uma das funções desse sistema de inclusão

digital rural é dar suporte à população em casos de desastres naturais. Levamos, via

satélite, tecnologias apropriadas para reestruturar aquela comunidade.

Temos  também  de  falar  sobre  a  soberania  tecnológica  e  alimentar,  que  é  a

preservação do patrimônio biológico, que está sendo dizimado. Foram necessários

milhões  de  anos  para  que  se  desenvolvessem  as  espécies  e  elas  estão  sendo

dizimadas.  Não  sabemos  o  que  isso  significa.  O  nosso  alimento  está  sendo

geneticamente modificado.  Não falo  de  aprimoramento  genético,  mas de alimento

geneticamente modificado, ou seja, estão colocando genes animais e não sabemos o

que  isso  significa,  a  longo  prazo.  Pretendemos  com  essa  soberania  elevar  a

qualidade dos alimentos produzidos, mapear tecnologias e metodologias livres para

suprir  as  necessidades básicas da população,  nos posicionar  contras  abusos das

grandes corporações e dar suporte ao Estado na ocorrência de crises econômicas e

desastres naturais.

Um exemplo prático do que estou falando é a Universidade dos Pés Descalços, na

Índia. Vale a pena assistir ao vídeo “Universidade dos Pés Descalços”, no Youtube.

Ele é maravilhoso. O sistema de educação formal foi substituído por um processo

informal apoiado no conhecimento tradicional dos povos da região e no casamento

com as novas tecnologias. Eles ensinam mulheres e homens, no meio rural - e muitos

são analfabetos -, a se tornarem engenheiros solares, artesãos, dentistas e médicos

alternativos,  em  suas  próprias  aldeias.  Os  princípios  são  igualdade,  coletivismo,



651
____________________________________________________________________________

autonomia, descentralização e simplicidade. Vemos algumas fotos, algumas mulheres

produzindo  placas  solares,  a  questão  das  fossas  e  o  tratamento  médico.  Esse

trabalho é muito bonito. Recomendo muito que vocês assistam ao vídeo.

Para finalizar, estamos propondo uma política pública de inclusão social sistêmica,

baseada na produção material sustentável, educação, economia solidária e pesquisa.

A inteligência coletiva gerada por essa rede não proprietária irá prover insumos para

todas  as  instâncias  do  Estado,  que  deverá  traçar  metas  de  desenvolvimento

socioambiental sustentável, dando condições à população que se encontra abaixo da

linha da pobreza de se tornar autossuficiente em suas necessidades básicas.

O que falamos vai muito além de interesses políticos e econômicos. O que falo é

sobre a sobrevivência da própria espécie do planeta. Não podemos esperar que os

ambientalistas façam algo. Nós todos temos de nos formar ambientalistas. Sou um

profissional da área da Comunicação e, a partir de quando tive meu primeiro filho,

realmente fui me envolvendo cada vez mais com a questão ambiental, e é por isso

que estou aqui hoje. Está na hora de colocarmos todas as nossas diferenças de lado

e nos unirmos pela sobrevivência da espécie.

Agradeço a todos pela atenção e a esta Casa Legislativa por este trabalho tão

bonito,  por  esta  construção  tão  bonita.  Coloco-me  à  disposição  para  maiores

informações. Foi um prazer estar aqui e dedico esta apresentação aos nossos filhos,

aos nossos netos e as nossas futuras gerações. Boa tarde.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

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 a sua contribuição por escrito à Assessoria. Cada participante disporá de dois

minutos para fazer sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral

dos  questionamentos  aos  expositores  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de

inscrições recebidas.

Debates

O Sr. Presidente - Lembro ainda que, uma vez concluída esta mesa, teremos ainda
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uma  última  Mesa  para  fechar  o  nosso  ciclo  de  debates  acerca  das  tecnologias

sociais,  do  combate à miséria,  da sustentabilidade rumo a  Rio+20,  a  Cúpula  dos

Povos.

Já chegaram aqui  à mesa algumas solicitações.  Iremos apresentá-las.  Daremos

uma rodada geral com as perguntas e, no final, voltaremos a palavra aos expositores

para responderem aqueles que foram diretamente provocados e os que não foram

para fazerem suas considerações finais.

Queremos  passar  a  palavra  para  Kátia  Ferraz,  membro  do  Comitê  Mineiro  da

Cúpula.

A Sra.  Kátia  Ferraz -  Boa tarde.  Deputado,  era  exatamente  para o senhor  que

gostaria  de  fazer  a  minha  intervenção.  Participamos  nesta  Casa  de  eventos  de

grande  importância.  Participamos  do  Seminário  Legislativo  e  tivemos  até  a

oportunidade  de  acompanhar  as  audiências  públicas  do  PPAG.  Aliás,  em  um

momento  da  plenária  final  do  Seminário  Legislativo,  estivemos  presentes  na

assinatura da Mesa da Assembleia do fundo para erradicação de pobreza, que virou

uma emenda constitucional. Acredito que existem diversas iniciativas.

Alexandre,  quando  trabalhamos  no  Seminário  Legislativo,  evento  de  muita

importância, muitas das nossas propostas foram em direção a essa questão. É uma

questão objetiva. Gostaria de saber, Deputado, tendo em vista todas essas iniciativas,

o  que  o  Legislativo  Mineiro  e  nós  podemos  propor,  quais  ações  poderão  ser

executadas,  sejam  orçamentárias,  sejam  efetivas  junto  à  cobrança  ao  Executivo.

Quero saber justamente em função de tudo que citei. Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Kátia.  Registro  nosso  reconhecimento  à  sua

participação.  Você está aqui  em todas  as oportunidades,  trazendo sua visão com

muita  propriedade e  muita  consequência.  Como eu disse,  daremos uma passada

geral e no final responderei a seus questionamentos.

A Maria de Lourdes Neto, Engenheira Ambiental e Consultora Autônoma, dirige-se à

Regina. A questão é: “Será que todo produto da época requer menos água para seu

plantio? E por que, se positivo?”.

O  outro  questionamento  de  Maria  de  Lourdes  é  dirigido  a  Alexandre  Dornelas:

“Você não acha que dentro da rosquinha deveriam constar os limites da inovação
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tecnológica e que hoje se faz premente a regulamentação da inovação tecnológica na

legislação?”.

Luiz Cláudio também está inscrito e fará sua pergunta oralmente.

O Sr.  Luiz Cláudio Santos - Sou Luiz Cláudio, do jornal “O Eco Ambiental”, cujo

“site” é www.oecoambiental.blogspot.com.

E o seguinte: sobre aquela continuidade do raciocínio sobre a questão da pobreza e

a importância da Rio+20, eu queria fazer um exercício com todo o mundo aqui para a

gente conseguir  conceituar o que é pobreza do nosso povo.  Dessa conta que foi

apresentada, em que o salário nosso, da maioria da população, é de R$622,00, mas

deveria ser de R$2.300,00. A diferença, então, daria um total de três vezes o salário

mínimo,  ou  seja,  R$1.800,00.  Esses  R$1.800,00 significam  que  mais  de  70% da

população  brasileira  não  recebe  esse  valor,  ou  seja,  mais  de  150  milhões  de

brasileiros não têm qualidade de vida nem condição de se defenderem da crise de

meio ambiente.  Sem o ser humano ser valorizado,  não há como valorizar o meio

ambiente. Não existe democracia política sem democracia econômica. Isso é um fato.

Chamo atenção para uma questão: como vamos combater a pobreza com esse

grande entrave que é a condição de vida do povo brasileiro? Um professor público

aqui não ganha sequer R$1.000,00. Não sei se o pessoal acompanhou o caso de

uma médica no Rio de Janeiro, que tomou o lugar do povo que estava protestando

contra o atendimento médico e se rebelou, se revoltou falando que não aguentava

mais atender a população, porque não tinha como fazer isso. Ou seja, tudo que é

público neste país está sendo depredado. O povo brasileiro tem uma situação pública

de pobreza.

Vou dar um exemplo. Hoje em Belo Horizonte não há mais telefones públicos. Se

fosse apenas a questão da renda, mas a questão mais grave é que, além de o povo

não  ter  como sobreviver,  há  uma pressão  da  grande  imprensa para  que  o  povo

consuma.  O  que  acontece  com  a  maioria  do  povo  brasileiro?  Está  endividada,

estressada, porque tem que consumir, sendo que não tem dinheiro.

Nessa relação entre economia e meio ambiente há uma coisa que gosto muito de

comparar: você tem de comprar sua alimentação, criar sua família, mas, quando vai

ligar do celular, ouve uma mensagem dizendo que seus créditos acabaram. Ou seja,
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os créditos para o ser humano sobreviver hoje no mundo estão, cada vez, levando a

população ao extermínio, na verdade.

O contexto desse problema da Rio+20 é tão amplo que, por uma obrigação, temos

que... Volto a falar que discordo do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, não

houve uma convocação dos movimentos sociais, haja vista que o movimento sindical

e outros movimentos não estão presentes. Quer dizer,  não foi feito convite para a

maioria da população estar aqui presente, o que demostra que o Parlamento não tem

prioridade de combater a pobreza. Como o companheiro disse, infelizmente o conflito

socioambiental  está  colocado.  Como vamos  vencer  esse conflito?  Apenas  com  a

mobilização da sociedade civil. A população precisa ler o art. 225, precisa organizar-

se, precisa cobrar do governante o que está sendo roubado do povo brasileiro. Quem

está ficando com essa diferença do salário mínimo?

Alguém está se beneficiando com isso, e não é a maioria do povo. O nosso país

está sendo sugado cada dia mais, o povo está cada dia mais empobrecido. Quando o

Ministro da Economia falar novamente que a economia do Brasil vai bem, deve falar

para  se  viver  com  o  salário  mínimo.  Todo  parlamentar  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário deveria viver com o salário mínimo, colocar o filho em escola

pública, ser atendido pelo serviço público de saúde. Isso deveria ser obrigatório para

que o povo brasileiro tenha mais respeito com nossa qualidade de vida.

Precisamos, por uma questão ética, continuar esse debate com a população em

Belo  Horizonte  para  que  tenhamos  propostas  de  resolução  dessa  crise,  não  só

brasileira, mas mundial. Essa conferência tem que avançar no sentido de defender o

ser humano. É uma coisa muito grave. Pensamos que queremos sair dessa situação,

porque o povo brasileiro ainda acredita, tem a felicidade, mas esse péssimo exemplo

de  renda  e  empobrecimento  do  povo  brasileiro,  e  essa  exaltação  do  salário  de

jogador de futebol, de estádios sendo construídos com dinheiro público que deveria ir

para o setor de saúde, estádios que depois não vão reverter isso em benefício da

população, isso é roubo, é crime ambiental.

A situação do povo brasileiro hoje é uma situação de crime ambiental. E a situação

do mundo hoje é essa. Temos que combater a pobreza não porque é moda, mas

porque o povo não aguenta mais. A população tem que se mobilizar, e a Assembleia
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Legislativa tem que tomar o seu papel de combater isso e colocar essa questão em

prioridade.  Metade  da  violência  que  tem  no  País,  ou  mais,  se  resolveria  com  o

combate à pobreza. Distribuam renda no Brasil e vamos ver se ela será a pior do

mundo. O mundo coloca o Brasil como solução para o mundo. Ou seja, a solução

para o mundo é essa 3ª pior distribuição de renda do mundo? Então o mundo está

fadado a quê?

Portanto  a  situação do  meio  ambiente  é  tão  grave que,  na  Costa  dos  Estados

Unidos, pescaram um atum contaminado com a radiação de Fukushima. O problema

do meio ambiente não atinge uma pessoa, mas a coletividade. Se o povo brasileiro

não tem como reagir a essa sangria das operadoras de celulares, que insistem em

tirar o dinheiro da alimentação do povo brasileiro, patrocinadas pela grande imprensa,

que não está  dando notícia  sobre  a  Rio+20 porque  é  patrocinada  pelas  grandes

empresas que mais degradam o meio ambiente... Não interessa para a minoria que

está excluindo o povo brasileiro que ele tenha acesso à informação e à educação de

qualidade. Já sabemos disso.

Qual  é  a  importância  de  a  sociedade  civil  continuar  esse  debate?  O  que  a

Assembleia  Legislativa  vai  fazer  para  viabilizar  a  participação  da  população  na

Rio+20? Fazer o debate por fazer, disso o povo brasileiro já está cansado. Queremos

solução para o problema. E agora, na Agenda 21, que são 20 anos depois da Rio 92,

temos que parar com essa coisa de só levantar a lebre e não resolver a situação.

Temos que ser propositivos e passar a bola para o cidadão. Isso não é só para a

juventude, os pais têm que reagir. Falar que a defesa do ambiente é tarefa para o

futuro é se eximir da responsabilidade. Os pais e os filhos têm que se unir, porque

desse jeito o ser humano estará fadado à extinção. Eles querem o mundo para 10%

ou menos, e o restante já está condenado, porque o povo ingere veneno. Eles dão

hormônios para as vacas produzirem leite, as vacas adoecem, mas eles vendem o

leite.

Somos contra o Código Florestal, porque o Brasil tem mais bois do que gente. São

mais de 200 milhões de cabeças de gado. Gado que está recebendo hormônio e indo

para a mesa da população, que adoece.

Então, por que o Brasil libera venenos, agrotóxicos, que são proibidos em outros
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países? Por que o Estado brasileiro legitima e aprova todos os dias a forma como

cada um de nós nos alimentaremos e libera os agrotóxicos que matam aos poucos a

população? Então, como resolveremos essas questões? Estou convencido de que é

por meio da união da sociedade civil. Espero que, ao sairmos daqui, a Assembleia se

coloque  esse  compromisso  de  continuar  com  esse  debate.  Espero  também  que

consigamos congregar, unir a sociedade civil, para cobrarmos do Estado o que ele

não  vem  fazendo,  pois  tem  legitimado  essa  situação  de  violência  e  de  crime

ambiental, em cima da maioria da população brasileira e do mundo inteiro. É essa a

questão que foi abordada.

O Sr. Presidente - “O.k.”, Luiz. Para fazer a sua pergunta, com a palavra, Clarise

Fernandes, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial.

A Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Primeiramente,  gostaria  de  agradecer  aos

membros da Mesa e aos que se encontram presentes. Queria deixar claro que a

matéria dessa ONG é interdisciplinar, é matéria ético-filosófica na área de ciências

sociais  e  humanas  que  estuda  a  transparência  e  a  clareza,  direcionadas  ao

desenvolvimento  do  raciocínio,  objetivando  a  desenvoltura  do  ser  humano  para

promover o bem-estar social. Acredito que o Presidente da Comissão, Deputado Célio

Moreira,  realmente,  convocou  e  divulgou  esse  evento  o  máximo  que  pôde  para

instituições da sociedade civil e de sindicatos, porém, a sociedade civil organizada já

está desgastada com tantas conferências. Para os senhores terem ideia, uma das

primeiras conferências importantes surgiu, em 1972, em Estocolmo. A sua finalidade

era  discutir  problemas  de  ordem  ambiental  e  social.  Depois,  foram  surgindo  as

demais, como a Eco 92, a Agenda 21 e outras, até chegarmos a essa importante

Comissão de Meio Ambiente, que discute a Rio+20 e a sustentabilidade. Então, tenho

certeza de que a sociedade organizada está dando a resposta, com sua ausência,

mostrando  a  sua  descrença.  A sociedade está  apática  politicamente.  Enquanto  a

política do Brasil é muito importante para nós e para o Estado, como um todo, por

causa dos  encargos  sociais  e  dos impostos  que são caríssimos.  Então,  gostaria,

como Presidente da ONG Clarosofia Núcleo Mundial, de sugerir à Comissão de Meio

Ambiente e à Rio+20 a proposta de inserir a efetiva participação da ONG Clarosofia

Núcleo Mundial - CNM - nessa importante conferência, com o intuito de desenvolver
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ações nas bases da comunidade, bem como, com diagnóstico social, por meio de

pesquisa,  de  realizar  ações  classificatórias  das  problemáticas  sociais  das

comunidades  do  Estado  de  Minas  Gerais  que  se  encontram  vulneráveis  e

desfavorecidas  no  tocante  aos  seus  direitos  humanos,  nas  áreas  de  saúde,

educação, meio ambiente, qualificação profissional, geração de emprego e renda e

com o déficit habitacional de 476.287 - dado da Agência da Câmara de Notícias em

Minas Gerais de 27/4/2011. Essa participação também deve contar com a união de

esforços dos governos estaduais e federal, com o objetivo de disponibilizar recursos

financeiros  para realização de projetos  sociais.  A proposta  visa  à  elaboração e à

realização efetiva dos projetos sociais, de acordo com as necessidades e demandas

a serem atendidas em prol dos usuários que se encontram em posição desfavorecida,

necessitando de atenção especial da Comissão de Meio Ambiente e da Rio+20.

Gostaria de pedir a atenção especial do ilustre Deputado Almir Paraca, para fazer

uma interlocução com o nosso ilustre Deputado Célio Moreira, da Comissão de Meio

Ambiente, com vistas a efetivar e garantir essa proposta, pois é de suma importância

a parceria da ONG Clarosofia  Núcleo Mundial  com essa conceituada conferência,

porque temos de pedir a oficialização da efetivação da ONG Clarosofia Mundial, uma

vez que o povo, a sociedade mineira pede socorro.

Temos de pedir que se oficialize a efetivação da Clarosofia Núcleo Mundial porque

a  sociedade  mineira  pede  socorro.  Precisamos  trabalhar  de  forma  conjunta  com

aqueles que querem abraçar a responsabilidade social, como as pessoas presentes

neste encontro,  os  Deputados,  os  representantes  das  entidades.  Contamos  muito

com a efetivação da ONG, com sua participação na Rio+20. Contamos também com

recursos, sem a burocracia dos conselhos. Se cairmos nos conselhos, ficaremos a

ver navios, porque não podemos usar critérios partidários, e sim critérios que levam

solução ao SOS Vida, às comunidades carentes. O sistema atual provoca convulsão

social  e  colabora  para  a  criminalidade.  O  ser  humano  precisa  do  socorro  dos

parlamentares e das demais pessoas com disposição para a responsabilidade social.

A nossa ONG se dispõe a trabalhar com responsabilidade. Todos os nossos filiados -

são mais de 15 mil  -  sabem da nossa dedicação.  A nossa entidade está pedindo

resposta nesta Casa há nove anos. Agradeço a atenção e espero o esforço de todos.
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Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Clarise.  Com  a  palavra,  o  Sr.  José  Ivan  Ferreira

Coimbra, da Unidade de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil.

O Sr. José Ivan Ferreira Coimbra - Não farei uma pergunta, mas uma explanação e

gostaria que o Alexandre a comentasse. Falarei da visão que tenho sobre o tema, e

não do meu exemplo, pois isso não é coerente para uma pessoa na minha situação,

com o padrão de vida que tenho. Quando falamos em sustentabilidade do planeta, a

visão que minha consciência manda ter é que a pauta do movimento sindical está um

pouco ultrapassada. O ser humano já ocupou muito mais do que o que tinha direito a

ocupar na Terra. Infelizmente, ele terá de entender que, para que a Terra seja a sua

mãe, terá de aprender a conviver até com menos do que recebe, senão a Terra não

aguentará. Se todo ser humano tivesse a condição de vida que eu tenho, o planeta

seria inviável. Por incrível que pareça, quando se fala de sustentabilidade, em médio

e longo prazos, temos de pensar em reduzir a população humana em benefício dos

outros seres que são vitais, inclusive para a própria existência humana, e aprender a

conviver com as pessoas mais simples, que conseguem ter um bom padrão de vida

com uma renda baixa.  Portanto,  acho que,  em se tratando de sustentabilidade,  a

agenda sindical está ultrapassada. Se melhorarmos a renda da população mundial -

que é o ideal, é o motivo da luta do movimento sindical -, a Terra não suportará. Essa

não é uma ação sustentável, no meu entendimento. Repito: não estou me colocando

como bom exemplo. Ao contrário, estou me colocando como um mau exemplo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Ivan. Pergunta da Kelly Cristina ao representante da

Copasa: “Que tipo de apoio a Copasa dá a projetos que visam à sustentabilidade de

recursos hídricos? Financeiro ou técnico? Qual o montante?” Com a palavra, o Sr.

João Bosco Senra.

O Sr. João Bosco Senra - De várias maneiras a Copasa tem participado e apoiado

os projetos de sustentabilidade, a exemplo do Projeto Manuelzão. Também tem um

comprometimento com a meta 2014 e, agora, um projeto junto com o Cibapar. Além

disso, apoia a recuperação do Paraopeba, participa dos comitês de bacia em todos

os Estados, tem representação, dá contribuição e desenvolve programa de educação

ambiental que apoia várias entidades, vários setores. Não tenho o valor do montante
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específico,  mas,  do  ponto  de  vista  da  sustentabilidade,  estabelece  metas  e  vem

cumprindo-as,  avançando no controle  da poluição doméstica com as estações de

tratamento de esgoto. São recursos vultosos que a empresa vem investindo para

preservação  da  qualidade  das  águas,  na  medida  em  que  ela  assume  esse

compromisso a partir de concessões para não só ampliar a rede de coleta de esgoto,

mas,  sobretudo,  para  o  tratamento  deles.  Então,  a  Copasa  vem  apoiando  vários

projetos e várias iniciativas.

Em função do tempo, pediram-me para encerrar aqui. Então, em nome da Copasa,

gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste evento e dizer que estamos

à disposição para continuar nesse debate. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr. Alexandre

Augusto Dornelas Cruz, da Plataforma Bioeconomia.

O Sr. Alexandre Augusto Dornelas Cruz - A primeira pergunta é a seguinte: “Você

acha que dentro da rosquinha deveriam constar limites à inovação tecnológica?” Não

conheço profundamente essa teoria,  mas, de acordo com o meu entendimento, a

rosquinha é o próprio limite: de dentro para fora temos necessidades humanas; de

fora para dentro temos os limites naturais. Dentro daquela rosquinha é onde nosso

consumo  pode  acontecer  e  onde  nossas  tecnologias  podem  ser  desenvolvidas.

Portanto, realmente acredito que a rosquinha seja o próprio limite, de forma indireta.

A segunda pergunta é: “Como elevar a qualidade de vida da população?” Acho que

o principal fator que impede o desenvolvimento socioambiental é a falta de união.

Sinceramente,  não  quero  tirar  a  responsabilidade  do  Estado,  conhecemos  a  sua

dinâmica, e é por essa razão que não temos de ficar lutando contra isso. Porém,

realmente acredito que a sociedade civil  está unida em torno do mercantilismo de

simbolismos.  Acho  que  falta  uma  união  significativa.  Não  precisamos  inventar,

reinventar rodas, soluções para a crise socioambiental, pois elas já existem, estão aí.

Demorou para assumirmos isso. O que falta é união da sociedade civil em torno dela,

e é por isso que estamos criando essa rede. Também falta à sociedade civil ocupar o

espaço que este Parlamento nos oferece.  Todas as políticas  públicas o fazem de

forma coesa. É natural. Esse é o espaço de que precisamos, é isso que está faltando.

Essa é a minha opinião.
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Sustentabilidade e movimento sindical. Acho que temos de sair da crítica e começar

a  apresentar  propostas  construtivas,  edificadoras.  Temos  de  sair  da  contestação.

Principalmente o movimento sindical tem de sair desse vício político de contestar e se

integrar  com boas  propostas,  de  forma bem articulada.  É inevitável  ocuparmos  o

espaço de que precisamos no Estado. O ser humano realmente já ocupou muito mais

espaço. Temos de sair desse conceito de sustentabilidade e passar para o conceito

de regeneração. Existe um conceito também que é o da bioeficiência, que significa

utilizar o máximo de recursos energéticos e não só sustentar o que estamos vendo

hoje.  Temos  de  utilizar  todas  as  tecnologias  e  todas  as  metodologias  para

conseguirmos desenvolver ao máximo o Estado.

Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os funcionários desta Casa Legislativa

e a todos os parlamentares esse espaço que estamos tendo aqui. Realmente estou

percebendo novos ares.

Calculei mal meu tempo, por isso não deu para falar sobre o seminário legislativo,

que  foi  muito  significativo  e  que  contempla  tudo  o  que  falei  aqui.  Houve  muitas

propostas, e espero que as acatemos. Inclusive, o Ferraz esteve conosco construindo

essas propostas. Faltou falar principalmente do consumo consciente e do limite do

consumo. Na verdade, devemos ter limites. Não há como mantermos esse padrão de

vida americano. Muito obrigado a todos.

O Sr.  Presidente -  Obrigado, Alexandre.  Passo a palavra à Regina Campos,  do

Cedefes.

A Sra. Regina Campos - Sobre o consumo consciente: será que todo produto da

época requer menos água no seu plantio, e por quê? O que defendemos aqui é que

as pessoas tentem plantar os produtos da época, senão haverá gastos com irrigação,

água. Possivelmente o produto irrigado gastará mais insumos, mais defensivos, mais

pesticida. Na verdade,  relativizando,  não é que todo produto será assim. Mas, na

medida do possível, teremos um consumo mais consciente.

Há 30 anos, podia-se comer manga de novembro a março. Hoje, come-se o ano

inteiro. Mas a que custo ambiental? O mesmo serve para a banana, o abacaxi ou

qualquer outro produto. É mais nesse sentido que discutimos aqui. Normalmente, se

a pessoa faz opção por  um consumo mais  consciente,  ela fará uma opção mais
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ecológica.  Muito  obrigada  pela  participação  e  pelo  convite.  Estamos  trabalhando

pelas populações tradicionais.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Regina.  Para  fechar  a  Mesa,  em  relação  aos

questionamentos  feitos  sobre  o  Orçamento  do  Estado  e  a  possibilidade  de

efetivamente  influenciar  a  peça  orçamentária,  concordamos  com  a  Raquel.

Entendemos que, se não acontece isso, de fato, todo esse esforço de debate, de

discussão, se não ficar prejudicado, ficará diminuído, não é verdade? O que temos

para dizer, Raquel, é que a lógica do ciclo orçamentário dos anos anteriores continua

vigorando. Kátia, desculpe.

A aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO -  acontece  sempre  no

primeiro semestre; o monitoramento do PPAG - e aqui garantindo a participação, nos

moldes como vem sendo feito - será este ano ainda, em junho ou agosto; a revisão

do PPAG, ao final do ano, para projetar então o exercício de 2013, garantida também

a participação; e a aprovação da Lei Orçamentária pelos Deputados, ao final do ano

legislativo.

Quanto ao seminário, continua valendo também o mesmo processo. As propostas

desdobradas  no  ciclo  orçamentário  do  ano  passado  serão  avaliadas  em  duas

reuniões neste ano ainda, com a comissão de representação e com vistas à revisão

do  PPAG  de  2013.  Avaliamos  que,  para  aprofundar  esse  processo,  é  preciso

participação, organização, pressão, cobrança. As casas legislativas, como é da lógica

do funcionamento do Legislativo, continuarão sempre permeáveis à pressão popular.

Portanto,  acreditamos  que esse caminho será  permanente.  Aprimoraremos  nosso

sistema de  representação  e  de  influência,  de  exercício  de  democracia  direta,  na

medida em que a sociedade efetivamente se organizar e construir os mecanismos

para influenciar diretamente a gestão do governo e a construção de políticas públicas.

São muitas as outras questões expostas aqui pelo Luiz e pela Clarise. Peço-lhes

desculpas, pois não vamos conseguir aprofundá-las ou mesmo abordá-las, porque

temos outra Mesa ainda e já estamos atrasados no nosso debate.

Quero dizer-lhe, Luiz, que o debate vai continuar. Temos o calendário da Rio+20 e

da  Cúpula  dos  Povos  neste  mês  de  junho,  mas  essa  pauta  está  colocada  pela

humanidade de uma maneira que,  enquanto não for  efetivamente equacionada,  o
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debate  tem  de  continuar,  e  vai  continuar.  Esperamos,  de  fato,  que  a  sociedade

consiga se organizar efetivamente, aproveitar os espaços e provocar outros.

Assistimos, há pouco, à Primavera Árabe. Muitas pessoas não acreditavam naquela

possibilidade de jeito nenhum, mas aconteceu. Parecia que os resultados, a princípio,

seriam  muito  mais  profundos  do  que  acabaram  sendo  demonstrados.  Houve  um

movimento e um ajuste naqueles países. Esperamos que esses exemplos sejam a

demonstração efetiva de que é possível.

Temos no Brasil muito o que avançar, mas esperamos que a nossa democracia -

que, felizmente, vem se afirmando, com todas as deficiências que ainda tem, mas

pelo menos já superamos a questão da interrupção do ciclo democrático, já estamos

nos  afastando  numa  temporalidade  que  não  conhecíamos  até  então  na  história

brasileira  -  seja uma demonstração de que estamos avançando e que possamos

aprimorar, efetivamente, não só o nosso sistema de representação, mas o de gestão

efetiva  do  espaço  público  com  controle  da  sociedade.  É  um  desafio  que  está

colocado para o conjunto da sociedade.

Agradecemos, mais uma vez, a todos vocês, de maneira especial aos componentes

da  Mesa.  A Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus

agradecimentos aos expositores deste painel. A todos o nosso muito obrigado.

2º Painel

Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Valquíria

Alves Smith Lima, Coordenadora Nacional da Articulação do Semiárido Brasileiro e

Secretária Executiva da Cáritas Brasileira - Regional Minas Gerais; e os Exmos. Srs.

Lúcio Ventania, Presidente da Bambuzeria Cruzeiro do Sul e Coordenador do Centro

de Referência do Bambu e das Tecnologias Sociais - Cerbambu -; Milton Nogueira da

Silva,  Consultor  Internacional  em  Desenvolvimento  Sustentável  e  Secretário

Executivo  do  Fórum  Mineiro  de  Mudanças  Climáticas;  José  Ailton  Junqueira  de

Carvalho, Presidente da Cooperativa de Trabalho dos Consultores e Instrutores de

Formação Profissional, Promoção Social e Econômica, representando o Sindicato e a

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais; e Luiz Gustavo Honório,

Coordenador da Regional Centro da Pastoral da Criança em Minas Gerais.
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Com a palavra, o Sr. Lúcio Ventania, para sua exposição sobre o tema “Tecnologias

sociais como alternativas sustentáveis”.

Palavras do Sr. Lúcio Ventania

Boa tarde a todos. Como os que me antecederam, agradeço a oportunidade de

estar no Plenário da Assembleia para falar de tecnologia social. Diante de tudo o que

foi exposto aqui, com tanta inteligência e manifestações críticas, e diante de tantas

possibilidades de mudança do mundo, a mensagem que vou deixar é muito simples.

É uma contribuição muito  pequena frente  ao  caos que se instalou  na cabeça da

população do Brasil e do mundo na tentativa de saber como será a situação daqui

para a frente. Minha contribuição é realmente um grão de areia no oceano: vou falar

de uma planta, o bambu, e de como essa planta pode contribuir para que as questões

sociais,  econômicas,  ambientais  e  culturais  sejam  mais  bem  equacionadas

principalmente no que diz respeito à superação da pobreza.

Trabalho com bambu desde menino.  Em 1987,  juntei-me a algumas pessoas e

começamos a construir um sonho: um programa social chamado Desenvolvimento do

Ciclo do Bambu no Brasil, com a ideia de gerar um ciclo de prosperidade ambiental,

cultural e social diferente dos demais ciclos que existiram em nosso país - os ciclos

do  ouro,  da  cana-de-açúcar  e  do  café  -,  em que  o  poder  produtivo,  comercial  e

tecnológico esteve nas mãos das pessoas mais abastadas economicamente. Com o

bambu, tínhamos e temos a esperança de que se faça um ciclo tão rico quanto os

outros, mas em que o domínio produtivo, comercial e tecnológico esteja nas mãos

dos mais pobres.

Em  1999,  criamos  a  Bambuzeria  Cruzeiro  do  Sul,  17ª  Oscip  do  Brasil,  com  o

desafio de desencadear esse ciclo de prosperidade cultural, econômica e ambiental

no País a partir da popularização do uso do bambu como protagonista social. Todos

conhecem o bambu:  os  papagaios  que  soltamos  eram de bambus;  a  varinha  de

condão da fada madrinha era de bambu; o Demoiselle e o 14-Bis, do Santos Dumont,

eram de bambu; o primeiro filamento da lâmpada elétrica foi feito de bambu; a cerca,

nas roças, era de bambu; o forro, nas fazendas, era de bambu, etc. Ou seja, o bambu

está presente na vida do povo brasileiro. Aliás, a comunidade indígena brasileira já

utilizava  o  bambu,  e  os  portugueses,  no  período  colonial,  também  trouxeram  o
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bambu, de modo que ele está presente na maioria das construções desse período:

nas cúpulas das igrejas e nas construções com utilização de barro.

É uma planta com mais de 5 mil espécies no planeta, com grande diversidade de

propriedades químicas, físicas e mecânicas, e que, portanto, tem várias utilidades,

desde  a  construção  civil  até  a  fabricação  de  talheres.  Também  é  uma  planta

extremamente generosa. Para dar um exemplo, a espécie conhecida popularmente

como bambu gigante gera 18.000m de matéria-prima em apenas 10m2, e uma única

touceira  pode  se  reproduzir  por  12  mil  vezes.  Assim,  o  bambu  tem  algumas

características muito importantes: é um recurso natural renovável; sua reprodução é

assexuada, ou seja, não precisa de replantio para continuar se desenvolvendo; o ciclo

vegetativo ocorre por mais de 100 anos; e não há nada no planeta Terra, do tamanho

de uma árvore, que cresça mais rápido do que o bambu.  Então,  a velocidade do

crescimento, o rendimento por unidade de área e o volume de biomassa tornam o

bambu o maior vegetal da face da Terra com potencial para sequestro de carbono e

regularização do clima no planeta.

Trabalhamos muito com capacitação técnica, com pessoas. A nossa prioridade de

trabalho é com pessoas com deficiência física, prostitutas, travestis, meninos de rua,

ou seja, a população que não chega à universidade; à qual não chega o governo, o

parlamento, enfim, não chega ninguém até eles. Esse é o nosso público-alvo. Hoje

em dia, trabalhamos muito com esse mesmo público, porém no meio rural. Formamos

mais de 60 grupos de trabalho nas cinco regiões do Brasil, montando cooperativas de

trabalho com o uso de bambus, chamada bambuzeirias, que são cooperativas sociais

de  produção  e  comercialização  de  ecoprodutos  em  bambu.  Fizemos  o  primeiro

trabalho nas fronteiras do Brasil, do lado Leste, depois Norte, Nordeste, Sudeste e

Sul, com 60 grupos. Em 20 anos, capacitamos mais de 10 mil pessoas na área de

cultivo, manejo, produção e comercialização de ecoprodutos em bambu.

Como  mostra  a  imagem,  eis  alguns  produtos  que  ensinamos  a  produzir  e

comercializamos, na área de móveis. São móveis de arte, adereços e complementos.

Um caso especial são os cabides de bambu. Na Europa e nos Estados Unidos, ao

contrário do Brasil, onde se lava roupa em casa, as pessoas costumam mandar a

trouxa de roupa para as lavanderias. Essas roupas voltam em cabide de fio de metal
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coberto  com  plástico.  E,  na  semana  seguinte,  fazem  isso  novamente.  Então,  o

mercado mundial de cabides usa na faixa de 250 bilhões de unidades por ano, e tudo

vira lixo. Então, resolvemos criar um conceito para o produto. Existe a necessidade

de cultivo de bambu para atender à demanda de produtos ecológicos. Enquanto não

temos  estabelecido  ainda  um  processo  de  cultivo  em  escala,  criamos  produtos

pequenos, de alto valor agregado, ecologicamente corretos, que têm alto potencial de

consumo. A mulher brasileira, de classe média, tem, geralmente, 50 cabides. Quer

dizer, para 10 mulheres, serão 500 cabides. Esse cabide é mais caro, custa R$10,00,

então, já são R$5.000,00. Isso é para a comunidade poder produzir. A produção hoje

é  feita  por  pessoas  muito pobres,  que produzem 100 mil  cabides  por  mês.  Esse

trabalho ganhou o prêmio Planeta Casa, da editora Abril, em 2002, como o melhor

“design” de produtos ecológicos, e é exportado para os Estados Unidos e Holanda; e

já foi capa da revista “Vogue”.

Percebemos  que  as  pessoas  estão  gostando  agora  de  ficar  em  condomínios

fechados, onde há aquele grande muro, com guarda. Pensei: lá dentro, nas casas

das pessoas, poderia haver uma cerquinha mais adequada, bonitinha. Então focamos

também esse mercado e criamos uma linha de cerca inspirada no “design” japonês

para atender essas pessoas. Criamos a Bambuzeria Jardim Industrial - Banji -, com

meninos de rua, que funcionou em Contagem, para produção de cercas para tais

condomínios.

Desde 1999,  a Bambuzeria Cruzeiro do  Sul  dedica-se à produção,  a pesquisas

sobre  tecnologia  de  produção  para  o  artesanato,  construção  civil,  agricultura,

movelaria.  Nós trabalhamos mais de 20 anos por  todo o Brasil  com várias  outras

oficinas, além da do bambu, e com oficina de dança, teatro, psicologia, assistência

social.  Vaidosamente,  em  determinado  momento,  achei  que  eu  era  a  última

bolachinha  do  pacote,  com  a  figurinha  premiada,  que  sabíamos  o  que  era  a

tecnologia social  e  que tínhamos uma solução na mão.  Bobagem, bobagem, não

sabíamos de nada! O cooperativismo que tentamos, não conseguimos. O Brasil tem

essa  mania  de  achar  que,  com  investimento  de  um  ano  num  projeto  social,  a

comunidade tem de, no ano seguinte, caminhar com as próprias pernas, o que é uma

bobagem. O fosso social brasileiro é muito mais profundo. As couraças que estão nas
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pessoas são de gerações e gerações. A maldade chega até os nossos ancestrais.

Então,  não é com dois,  três anos de trabalho social que se gerará transformação

social, mas sim com 30, 50 anos. Se se analisarmos uma pessoa, como o Deputado

Almir Paraca, por exemplo, se contar centavo por centavo desde que ele entrou na

escola, do pré-primário até quando saiu da faculdade, a formação dele dará mais de

R$1.000.000,00.

Como podemos formar um cidadão em condições de extrema pobreza, que sofreu

falta de amor, de carinho, de escolaridade, de alimentação, em um ano, e querer que

ele caminhe com as próprias pernas? As pessoas precisam ser formadas com tempo,

com recursos, em todas as áreas, para que as couraças que ficam aqui dentro sejam

curadas.  Com isso,  quando senti  que estava fazendo tudo errado,  resolvi  parar  o

projeto todo, entrei num fosso, o pensamento começou a usinar e pensei que não

tinha que ficar indo para o Amapá, para a comunidade afro-brasileira, para o Mato

Grosso ensinar bambu; que tinha que arrumar uma comunidade aqui perto e plantar a

minha teoria, o meu conhecimento, o meu tesão de viver, o meu sonho de ser feliz

nessa comunidade, e ficar o resto da minha vida nela. Aí criei o Centro de Referência

do Bambu e das Tecnologias Sociais - Cerbambu Ravena - que funciona em Sabará,

na comunidade de Ravena. Ali temos desenvolvido nosso trabalho, já há três anos,

em cima de um projeto chamado Ravena 30: o desenvolvimento da cadeia produtiva

do  bambu  por  um  período  de  30  anos.  Acho  que  é  o  mínimo  para  podermos

conquistar alguma coisa em relação à transformação social.

Esse centro de referência está numa área de 24.500m², que não é uma terra minha

nem da instituição, é comodato de uma pessoa física que acreditou no projeto e nos

cedeu  o  terreno.  Com  o  apoio  da  Fundação  Banco  do  Brasil  construímos  as

estruturas. Então o Cerbambu se constitui como uma plataforma para a dinamização

do  projeto  Ravena  30,  que  propõe  um  movimento  de  mobilização  e  constante

articulação social para, durante um período de 30 anos, criar e manter condições para

o desenvolvimento e a consolidação de uma cadeia produtiva, a partir do bambu, na

região. O nosso foco é desenvolver a cadeia produtiva. Para isso temos que trabalhar

com  quatro  programas:  um,  aproveitando  o  potencial  do  bambu,  o  sequestro  de

carbono como ferramenta social; outro, é a qualificação da comunidade para geração
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de trabalho e renda a partir da utilização do bambu; um terceiro, é a educação para

sustentabilidade, trabalhando diretamente com as crianças no ensino básico, com as

escolas  e as  professoras,  para preparar  uma próxima geração -  os meninos que

recebemos lá, que hoje estão com 10 anos, daqui a 10 anos estarão com 20. Ainda

estamos na primeira fase do projeto Ravena 30, então temos que fazer um trabalho

forte com eles, e estamos fazendo.

Não  podemos  perder  a  noção  de  que  temos  que  desenvolver  pesquisa  para

encontrar  as  formas  mais  adequadas,  porque  o  mundo  está  numa  verdadeira

transição.  O mundo velho já  morreu,  essa coisa perniciosa  que todo mundo está

criticando aqui já acabou, e o mundo novo já chegou, só que está em transição. Até o

mundo velho ir embora e o mundo novo chegar levará uns 100 anos. Estamos nesse

momento de transição e realmente desenvolvendo novas pesquisas com bambu e

com as metodologias de acesso aos potenciais da comunidade, para que possamos ir

colocando cada  coisa  no  seu  lugar.  Como o  nosso projeto  é  para  30  anos,  não

precisamos ter muita pressa, podemos ir devagarinho, dando tempo para as coisas

se adequarem, encaixarem-se, desenvolverem-se.

As  nossas  premissas  são  o  lugar  como  ponto  de  partida,  valorizar  aquela

comunidade o máximo possível;  alianças com propósitos  -  fazemos alianças com

todos, independentemente se é do partido A ou B, se é branco ou preto, se é gordo

ou magro, tendo o propósito do desenvolvimento e conforto moral da comunidade, do

conforto social,  do conforto econômico, pois podemos fazer alianças -; tecnologias

conectadas de forma sistêmica: semear para as próximas gerações. Essas premissas

têm  que  obrigatoriamente  gerar  “empoderamento”  comunitário,  compromisso

ambiental, valores humanos e culturais e satisfação econômica. Para mim, satisfação

econômica  está  completamente  desassociada  dessa  coisa  de  salário  mínimo  ou

máximo. Satisfação econômica para mim é o cara estar vivendo bem no estilão de

vida dele. Um cara pode querer ter uma Ferrari, e não quero ter Ferrari, nem bicicleta,

quero andar, andar sem ser assaltado. Para isso preciso só de tanto, mas o cara que

quer comprar uma Ferrari precisa de um montão de tanto. Esse é um problema que

ele que tem que resolver. Temos que ter satisfação econômica.

A nossa  plataforma  de  desenvolvimento  é  a  seguinte:  Núcleo  de  Atividades  e
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Vivências - Nave -; Núcleo de Tratamento por Imersão - Nutri - dos bambus; núcleo

de  compostagem,  onde  se  produz  nosso  próprio  adubo  orgânico;  núcleo

administrativo; sanitário seco; incubadora de novos projetos; almoxarifado; viveiro de

mudas; estufa; cantina; área de cultivo; horta.

Temos tudo isso em 2,5ha, 24.000m, recebemos lá 1.550 crianças por ano de toda

a  comunidade  escolar  e  conseguimos  fornecer  transporte,  alimentação,  material,

curso técnico teórico e cultura para mais de 500 pessoas por ano nessa comunidade

de Ravena, mas com muita qualidade. Sabem quem banca isso? Nós mesmos, com

o nosso pulso e a nossa força de trabalho. Possuímos uma construtora de bambu.

Então construímos casas e galpões, usamos a nossa tecnologia e não andamos com

o pires nas mãos atrás de parlamentar nem de instituição nem nada para pedirmos

dinheiro. Construímos e, se alguém quiser colaborar com o projeto, que, aliás, é muito

grande, para 30 anos, aceitamos e nos tornamos parceiros. Se não, estamos tocando

o bonde e não ficaremos esperando que as pessoas fiquem pensando se têm ou não

de  fazer.  Não  temos  tempo  para  isso,  mas  sim  para  amar  imediatamente  a

comunidade, nos relacionarmos com beleza e carinho, levar o pão de cada dia e ficar

cheio de forças para continuarmos.  Não sou muito desse negócio de Parlamento.

Estou vindo aqui hoje porque o Paraca é muito meu amigo e me convidou. Estou aqui

desde  as  7  horas  e  assisti  a  todas  as  apresentações.  Muitas  pessoas  já  foram

embora,  mas  queria  que  tivessem  assistido  à  minha,  pois  estou  aqui  porque

considero isso importante.

Aqui está o Núcleo de Atividades e Vivências - Nave. É uma geodésica feita de

bambu. A imagem não está muito boa, mas é uma obra de bambu extraordinária,

ecológica, bonita,  redonda, sem pilastras, onde o povo se assenta para discutir  e

conversar. Temos aqui o Nutri, um núcleo de tratamento de bambu, que é tratado na

água organicamente. Temos aqui o Núcleo Administrativo, que também é todo feito de

bambu e  adobe,  onde conversamos e  discutimos  e  é  um espaço muito  bonito  e

agradável. Temos os nossos viveiros de mudas para a plantação de bambu e que

damos gratuitamente para a comunidade; a nossa estufa para desenvolvermos as

sementes, as plantas medicinais e as árvores nativas que consideramos importantes

para a restauração do nosso bioma; e ali o sanitário seco. Esse moço ali, que é da
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Copasa,  devia  prestar  atenção  nisso,  pois  nunca  vi  algo  mais  idiota  do  que  as

pessoas jogarem o cocô no próprio rio onde está a água que bebem. Não dá. Isso

ocorre no centro urbano. Na roça, encontra-se a água e constrói-se a fossa assim

mesmo,  o  que contamina todo o  lençol  freático.  Com  esse sanitário  seco,  que é

bonito, arrumado e com mosaico, as pessoas fazem o cocô, jogam uma serragem de

bambu - aliás, nem jogamos de madeira, porque já vem tratada com química, o que

atrapalha  o  desenvolvimento  dos  micro-organismos  importantes  -  e  depois  nós  o

colocamos no minhocário com essa serragem de bambu e fazemos um húmus de

excelente qualidade. Por isso no Cerbambu está tudo florido, couves enormes, maçãs

e  bananas.  Comemos  tudo  de  gostoso  lá  e,  como  sobra  muito,  damos  para  a

comunidade. Por quê? Porque fazemos essa coisa e não poluímos o lençol freático.

Em Ravena, ocorreu o maior índice de xistose do Brasil.  Agora estamos com um

plano de pôr pelo menos 500 sanitários secos nas casas, ensinar essa tecnologia e

tentar acabar com isso. Tudo isso é muito importante. Ali está a nossa incubadora,

que também é feita de bambu, onde as pessoas discutem e para onde a criançada

vai, assenta e conversa.

Então o projeto visa levar  ao Município uma série de tecnologias sociais e não

sociais, tentando juntar o poder público, a sociedade civil  e a garotada para bater

papo. Não é assim para ser uma coisa muita careta, mas com dança, festa, música,

cinema, cultura e alegria, senão a vida fica muito chata. Então se vai batendo esse

batidão, as pessoas vão gostando e chegando, sem cobrar resultado. Temos tempo e

vamos levando com alegria, e as coisas vão se organizando.

Fiquei pensando o tempo todo como as pessoas deram um péssimo exemplo de

manhã,  pois  todos  que iam  falando na tribuna  extrapolaram o  tempo 500 vezes.

Então ultrapassarei somente uma vez.

Queremos expandir esse mesmo centro de referência para Muniz, Palmital, Borges,

Siqueira,  Ravenópolis  e  Rio  Vermelho,  comunidades  que  estão  em  torno  do

Cerbambu Ravena, que é o nosso, a plataforma.

Queremos que ela tenha em todo lugar, para que ninguém precise pegar ônibus,

andar de carro. O bambu está ali perto, o trabalho está ali perto, e vai desenvolvendo.

O sequestro de carbono como ferramenta social é muito interessante porque, daqui a
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10  anos,  não  haverá  madeira  para  se  fazer  aquilo  que  está  naquela  parede  lá,

marcos,  portas,  janelas,  caibros  e  ripas.  Contudo,  haverá  bambu  certificado,

padronizado,  o  “design”  das  casas  será  mudado,  e  quem  tiver  bambu  plantado

ganhará dinheiro. Então, é preciso um acordo com a indústria da construção civil.

Deputado  Almir  Paraca,  você  quer  que  eu  pare  ou  continue?  Pode,  então  vou

continuar. Como venderemos o crédito de carbono que geraremos? Por meio de uma

associação  de  pequenos  produtores.  Vejam  que  coisa  simples.  Vamos  fazer  o

georreferenciamento  por  via  de  satélite,  identificar  as  áreas  degradadas  da

comunidades - e já estão identificadas - e propor uma mandala de árvores nativas

que recompõem o bioma e o bambu. Então, naquela área que já está degradada,

será autorizada a recuperação e a pessoa ganhará a muda, a tecnologia e tudo e

esperará e monitorará o crescimento do bambu. Depois, todos juntos formarão uma

associação e venderão coletivamente os créditos de carbono na Bolsa de Chicago, se

ela  ainda existir.  Se não,  teremos outras  fontes  para  assegurar  o sucesso desse

investimento.

Para se ter uma ideia, o “Eucalyptus grandis”, que é muito comum, sequestra 8,7t

de  carbono por  hectare por  ano.  A “Bambusa bambos”  sequestra  23,9t.  Então,  o

potencial de sequestro de carbono do bambu é espantoso. Sobre o total da biomassa

de carbono atingido na maturidade, pegamos, por exemplo, a Teka: são 126t em 40

anos. A “Bambusa bambos”, 149t em 6 anos. Esse é o total da biomassa de carbono

atingido na maturidade, em tonelada por hectare. Então, o potencial do bambu para

isso é muito grande. Vamos trabalhar com a comunidade para plantar coletivamente o

bambu e vender os créditos de carbono. Tudo isso parece que é um sonho muito

grande, uma coisa muito confusa, mas não é assim. Isso é simples, basta dialogar da

maneira certa, com alegria, o povo vai entrando nessa, vai gostando, o projeto vai

crescendo, todos fazem parte e dão opinião, todos comem a canjica em junho, fazem

o caldo  de  mandioca,  e  assim vai.  Acho que isso de  mudar  o  mundo não é tão

complicado, acho que dá para ir levando e fazer.

Essa  é  a  nossa  mandala  de  cultivo  de  bambu.  Aquelas  partes  mais  claras  da

mandala  são árvores nativas do bioma,  as  outras  são bambus.  Então,  temos um

esquema muito interessante. É uma pena que não dê para falar muito aqui e entrar
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em detalhes. Há a economia criativa com compromisso ambiental. Estamos lançando,

em outubro, a linha Ravena de óculos. De cada 10 pessoas cidadãs do mundo, 9 já

usaram, usam ou usarão óculos.  Então,  ele  é um produto pequeno de alto  valor

agregado e de alto consumo. Então, se eu consigo colocar um par de óculos como

esse de bambu a US$100,00, o preço de óculos “chiquê”, se o menino que tem uma

jornada  de  trabalho  de  quatro  horas  por  dia  fizer  10  óculos  por  mês,  ele  terá

US$1.000,00. Então, ele pode estudar, trabalhar, ganhar sua renda e curtir  a vida,

que é feita para namorar e sonhar. Não podemos só ter essa vida tão triste e dura.

Ninguém aguenta isso.

Hoje peguei um dado na Associação Brasileira de Supermercados: existem 150 mil

supermercados de grande porte no Brasil. Quero só colocar 10 carrinhos como esse,

em cada um deles, a RS400,00. Então, se são 150 mil supermercados colocando 10

carrinhos, tenho de produzir  1.500.000 carrinhos. Ao preço de R$400,00 cada um,

serão mais de R$400.000.000,00. Então, em uma linha do tempo de 10 anos, posso

colocar, na comunidade, R$44.000.000,00 por ano e fazer uma verdadeira revolução

cultural,  psicológica e mental.  Então, isso é importante.  As crianças que vão lá já

estão entendendo isso, a física quântica, a mimética e que o seu raciocínio é muito

maior que esse que passa na televisão. Isso é importante. É só comunicar que as

pessoas entendem rapidamente. Vemos todas as professoras de Ravena que foram

lá a fim de entender o que é sustentabilidade e bambu, como pode ser.

Logo  que  chegaram,  cortaram  o  Chips,  o  guaraná  e  a  Coca-Cola  da  escola;

acabou. Agora tem bolo de fubá da comunidade e sucos de frutas da época. E assim

as professoras estão com uma relação muito bacana conosco. Toda quarta-feira, 50

crianças  vão  ao  Centro  de  Referência  do  Bambu  e  das  Tecnologias  Sociais  -

Cerbambu -, passam o dia conosco e aprendem a plantar e a tratar o bambu e veem

uma série de brinquedos que temos lá, como o “brimbambu” e o “bamcriar”. Assim

começam a entender que não precisa ser tudo de plástico, essa bobajada toda que a

televisão mostra, pois o mundo é mais simples, mais gostoso e mais interessante.

Fazemos também cenografia para espetáculos teatrais. Temos a Companhia Nós no

Bambu, que fica em Brasília, e estamos renovando o corpo de baile em Ravena.

Quem quiser ir ao Mercado Central de Belo Horizonte verá a nossa última obra, que



672
____________________________________________________________________________

é  a  Cozinha-Escola  Nestlé,  obra  absolutamente  sustentável,  interessantíssima  e

bonita, que embeleza o Mercado Central, mostra a nossa grandeza e que o bambu

tem um lugar também no centro urbano, não é só coisa de roça. Vejam que beleza.

Então lá é uma escola de culinária,  há aulas de graça com um chefe da cozinha

mineira, às terças, quintas e sábados. É só se inscrever, ir lá e aprender a cozinhar

coisas gostosas.

Continuamos com o desenvolvimento de pesquisa. É coisa séria. Sou um pouco

avacalhado, mas a minha equipe é boa. Sabemos selecionar as pessoas, pessoas de

confiança que têm potencial,  e  vamos desenvolver  uma série  de  pesquisas.  Não

revelarei as pesquisas aqui agora porque ainda são secretas, mas, no devido tempo,

serão revelados produtos de bambu que substituirão  muito plástico,  muito ferro e

muita alvenaria, enfim, muita coisa poluente.

E quero mostrar a vocês que temos uma lei que favorece tudo, que é a Lei do

Bambu. Em 2007, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 1.180, que

estabelece a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do

Bambu.  Em  2011,  a  lei  passou  pelo  Senado,  foi  aprovada  e  a  Presidenta  da

República sancionou a lei  no dia 17/9/2011.  Com essa lei,  o  bambu passa a ser

reconhecido  como  um  produto  agrossilvocultural  e  a  ter  os  mesmos  direitos  a

créditos,  com  longos  prazos  para  pagamentos,  como  a  soja,  o  arroz,  o  feijão,

favorecendo a agricultura familiar.

Esse nosso projeto é coordenado pela Bambuzeria Cruzeiro do Sul - Bamcrus -,

tem o apoio da Fundação Banco do Brasil e a colaboração da Prefeitura de Sabará,

do Instituto Renascer da Consciência, da Fundação Avina e do Instituto de Cultura

para o Desenvolvimento e Educação Permanente. Outras pessoas físicas pelo mundo

a fora fazem a colocação dos nossos produtos.

Como disse a vocês, o projeto se chama Ravena 30. É muito difícil,  mas muito

prazeroso  escrever  um  projeto  que  dura  30  anos  com  a  possibilidade  de  ser

reconstruído pela população todos os dias. Infelizmente nosso tempo é pouco, mas

fica aqui o nosso agradecimento pela oportunidade. Esperamos que novas reuniões

como esta aconteçam e que, nas próximas, o Plenário esteja lotado, com pessoas do

lado de fora brigando para entrar para ver as tecnologias sociais e como o mundo
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melhorará para ser mais bonito e mais gostoso. Então, muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Lúcio. Com a palavra, o Sr. José Aílton Junqueira de

Carvalho.

Palavras do Sr. José Aílton Junqueira de Carvalho

Deputado Almir Paraca, em nome do Sindicato e da Organização das Cooperativas

do  Estado  de Minas  Gerais  gostaria  de  agradecer  o  convite.  Cumprimentando-o,

estendo os cumprimentos a todos os presentes.

Falar de experiências em tecnologias sociais como alternativas sustentáveis e de

estratégias  sustentáveis  viáveis  socialmente  justas  e  inclusivas,  com  foco  no

desenvolvimento local e regional e superação da pobreza, que é o foco deste nosso

ciclo de debates, é falar também de cooperativismo.

Para nós, falar de cooperativismo é uma satisfação enorme. São tantas emoções,

porque o cooperatismo tem o foco voltado nas pessoas. Esse movimento iniciou-se

em meados do século XVIII, na Revolução Industrial, na Inglaterra, quando um grupo

de 28 pessoas, a maioria tecelões, viviam em condições sub-humanas, trabalhando

horas e horas nas fábricas, mal conseguindo levar o sustento básico para suas casas.

Baseado em pensamentos cooperativistas existentes à época, esses 28 tecelões se

juntaram, se reuniram, dentro de objetivos comuns, e disseram: “Assim não dá mais.

Estamos sendo engolidos por uma revolução industrial desenfreada”.

A partir  daí,  iniciaram  um  processo  de  discussões,  e  em  1844  viabilizaram  a

montagem  da  primeira  cooperativa,  a  cooperativa  dos  pioneiros  tecelões  de

Rochdale, na Inglaterra. Já no primeiro ano, conseguiram uma sobra, montaram suas

diretrizes  e  seus  princípios  de  acordo  com  as  necessidades  da  época.  Com  as

primeiras sobras que a cooperativa obteve, além de montar um armazém cooperativo

para  comprar  e  vender  com  mais  facilidade,  e  essa  primeira  cooperativa  foi  de

consumo, e preocupando-se também com a comunidade ao redor da cooperativa,

montaram uma biblioteca  para  ensinar  as  crianças  a  ler  e  escrever.  Desde essa

época, 1844, esse movimento veio numa crescente.

A primeira cooperativa que registramos no Brasil foi uma cooperativa de consumo

formada na cidade de Outro Preto, Minas Gerais, datada de 1889. Essa também foi
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uma cooperativa de consumo, onde o grupo se organizou para comprar e vender

mais facilmente. A partir disso, houve um desenvolvimento no cooperativismo, com a

criação de cooperativas no Rio Grande do Sul, destacando-se a cooperativa de Nova

Petrópolis,  trazida  pelo  padre  suíço  chamado  Theodor  Amstad,  que  preconizou

naquela  sociedade  uma  cooperativa  de  crédito.  Toda  essa  sistemática  do

cooperativismo,  baseada  nos  seus  princípios,  nos  seus  valores  desde  Rochdale,

foram  revistas  pela  Aliança  Cooperativa  Internacional.  Aí,  sim,  todos  aqueles

princípios e valores foram formatados num contexto mais atual para todos nós que

somos seguidores dessa doutrina e dessa filosofia.

Hoje, no cooperativismo mineiro, somos 800 cooperativas e congregamos mais de

1 milhão de cooperados, que são sócios e donos do empreendimento, que discutem

as  melhores  formas  de  planejamento  e  direção  do  seu  negócio,  dentro  de  um

empreendimento coletivo baseado na democracia e na paz. Esse movimento estará

no contexto das discussões “Rumo à Rio+20”, visto que a ONU decretou 2012 como

o  Ano  Internacional  das  Cooperativas,  com  o  lema:  “Cooperativas  constroem  um

mundo melhor.” É nisso em que acreditamos, é nisso em que nos baseamos desde

os  princípios  e  valores  rochdaleanos.  É  nessa  construção  que  a  ONU  faz  o

chamamento para o mundo todo, de que cooperativas constroem um mundo melhor,

que estaremos presentes nos fóruns de discussões para haver um equilíbrio entre o

social  e  o  econômico.  E onde o  ser  humano -  que vive  em uma casa chamada

Planeta Terra - seja cada vez mais valorizado, e cada vez mais priorizada a vida da

nossa casa, o nosso Planeta Terra. Obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Valquíria Alves Smith Lima.

Palavras da Sra. Valquíria Alves Smith Lima

Boa  tarde  a  todos,  resistentes  até  agora.  Agradecemos  à  Casa,  na  pessoa do

companheiro Paraca. Estou aqui para falar da história de uma articulação que vem

desenvolvendo algumas ações no campo da superação da pobreza e construção da

cidadania no semiárido brasileiro. Vou falar da ASA.

Para quem não conhece, a Articulação do Semiárido -  ASA -  é uma articulação

formada por associações da sociedade civil, e hoje temos mais de 3 mil organizações

em todo semiárido brasileiro nessa articulação. Trazemos uma frase de Euclides da
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Cunha, bastante importante nesse momento de seca extrema no semiárido brasileiro.

E também uma fala de Betinho, que tem muito a ver com nossa conversa hoje: “A luta

contra  a  miséria  e  a  fome  tem  dupla  dimensão:  a  emergencial  e  a  estrutural.  A

articulação  entre  as  duas  dimensões  é  complexa  e  cheia  de  astúcia.  Atuar  no

emergencial sem considerar o estrutural é contribuir para perpetuar a miséria. Propor

o estrutural sem atuar no emergencial é praticar o cinismo de curto prazo em nome

da filantropia a longo prazo.”

Então, hoje, o semiárido brasileiro vive uma das suas maiores secas dos últimos 30

anos. Já são mais de 500 Municípios em estado de emergência, e em Minas Gerais

são mais de 93 Municípios. Como todos nós sabemos, quem mais sofre com essa

condição  são  os  pobres  do  semiárido  brasileiro.  A  ASA acabou  de  fazer  uma

declaração, que queremos entregar à esta Casa, Deputado Almir Paraca, que é sobre

o atual momento da seca do semiárido, que também propõe à Presidenta Dilma, aos

Governadores,  aos  Prefeitos  e  à  população  brasileira  soluções  emergenciais  e

estruturais para atuarmos no contexto da seca do semiárido brasileiro.

Isso  é  só  para  termos  uma ideia  de  como a  distribuição  de  água  no  Brasil  é

concentrada. Entendendo o Nordeste como parte de Minas Gerais, por estarem no

contexto de semiárido brasileiro as regiões do Vale do Jequitinhonha e do Norte de

Minas. Temos uma grande população com um recurso, com uma disponibilidade de

água bastante escassa nessa região. Aí, percebemos que estamos falando de uma

região, onde, em média, chove 640mm por ano. Essa seca está sendo uma das mais

devastadoras dos últimos 30 anos. Há Municípios do semiárido brasileiro em que há

um ano e meio ou há dois anos não chove nada. E há Municípios em Minas Gerais

nessa mesma situação. O engraçado é que estamos falando este ano de secas no

semiárido,  mas,  há  algum  tempo,  com  o  contexto  das  mudanças  climáticas,

percebemos  que  também  nesses  Municípios  há  ocorrências  de  cheias,  de

inundações, de enchentes,  de enxurradas e de alagamentos. Estamos falando de

uma região,  que devido  às  mudanças  climáticas,  ao  mesmo tempo que tem que

enfrentar as condições de seca enfrenta também as ocorrências de cheias.

O  semiárido  brasileiro  é  uma  região  bastante  considerada  no  Brasil.  Possui

969.000Km, 1.133 Municípios,  uma população de 22.581 habitantes  e  representa
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11,08% da população brasileira, sendo que 38% da sua população vive na zona rural.

No meio rural, já são 1,7 milhão de famílias e mais de 8,5 milhões de pessoas. Ali

existe um bioma exclusivamente brasileiro, e a vegetação predominante é a caatinga.

Mas, aqui em Minas Gerais, vemos muitas áreas de transição entre cerrado, caatinga

e mata atlântica. A população do semiárido foi reduzida 5,7% em relação ao ano de

2008; foram mais de 520 mil pessoas que deixaram de viver no semiárido rural, nos

últimos  10  anos.  Esses  números  acompanham  a  tendência  do  Brasil,  onde  a

população rural cai 6,3% no mesmo período analisado.

Eu estava falando da grande seca; como essa, já aconteceram 72 secas, similares.

Esta deve se prolongar até 2013, aqui em Minas. Então, estamos no momento em

que para de chover no semiárido brasileiro e no semiárido mineiro deve começar a

chover apenas no final do ano, e se essa tendência permanecer é possível que não

chova.  O Estado de Minas  Gerais  talvez precisa  adotar  medidas  emergenciais  e

estruturais, para que as famílias consigam passar por essa condição.

Só para termos uma ideia, no semiárido uma pessoa pode utilizar 36 dias por ano

em busca de trabalho e em busca de água. São 36 dias por ano de trabalho só na

busca  de  água.  Imaginem  em  um  período  como esse de  grande  seca!  Estamos

falando ainda dessas condições de água, que ainda é a realidade da maioria das

famílias do semiárido brasileiro.

Vários  programas estão se propondo a atuar nessa condição.  Sabemos que os

Estados onde se localizam o semiárido, incluindo Minas Gerais, montaram-se comitês

de combate à seca. Nós, da articulação do semiárido, achamos isso um retrocesso na

concepção com que trabalhamos há mais de 12 anos. Não se co mbate a seca,

porque ela é cíclica,  sempre  ocorre.  Principalmente com as mudanças climáticas,

ocorre  de  forma diferenciada.  Com  a  seca  se  convive,  a  seca precisa  de  ações

emergenciais e estruturais. O que podemos é desenvolver ações de socorro imediato,

para que as pessoas possam viver com dignidade nessa condição. Nas 72 secas

cíclicas  houve vários  planos  de  emergência,  de calamidade pública,  que também

abrangeram  o  problema  das  enchentes.  E  todos  esses  planos  não  tiveram

efetividade. Planos de emergência, ação do governo federal no combate à seca no

Nordeste - das secas e enchentes às mudanças climáticas. É nesse território que a
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ASA vem fazendo sua atuação política. Costumamos dizer que a água é um elemento

fundamental  para  pensar  a  superação  da  pobreza,  miséria,  desigualdade  e

construção da cidadania no semiárido.  Não lutamos somente  por  água,  mas pelo

direito  à  terra.  Dados  do  censo  dão  conta  de  que no  Brasil  mais  da  metade  da

população detém menos de 3% das terras, e 45 mil pessoas detêm quase a metade

das terras. A estrutura fundiária brasileira é a mesma desde a época do Império. Não

dá para falar em mudanças, superação da pobreza e redução da desigualdade social

sem reforma agrária. Hoje, não ouvimos mais falar em reforma agrária. Parece que

ela não está mais na pauta política.

Com  o  maior  número  de  estabelecimentos,  2.400.000,  o  semiárido  nordestino

detém a menor área média: 31ha. Em relação ao total de propriedades, cerca de 47%

têm menos de 10ha, enquanto aquelas com mais de 1.000ha representam cerca de

1% de proprietários.  Para a ASA,  a  convivência  com o semiárido,  já  que não se

combate a seca, busca aumentar a capacidade de estoque. Para viver, precisamos

estocar a água das chuvas para consumo humano e para a produção de alimentos.

Precisamos  ainda  estocar  alimento  e  comida  através  de  sementes  nativas  e

adaptadas  à região.  Os animais  precisam se adaptar  às  condições do  semiárido.

Além disso, é necessário estocar forragem para os animais em silos, fenos, por meio

do  uso  sustentável  do  bioma.  Através  da  ideia  da  estocagem,  a  articulação

desenvolve dois grandes programas há 12 anos, que se tornaram políticas públicas

reconhecidas pelo governo federal e pelos governos estaduais, incluindo o de Minas

Gerais: o P1MC - Programa 1 milhão de Cisternas -, e o P1+2 - Programa Uma Terra

e Duas Águas.

O  centro  da  nossa  ação  está  na  família.  Quando  falamos  em  convivência,

queremos dizer que a centralidade está na família e no que existe ao redor da sua

casa:  a  criação  de  animais,  o  quintal,  o  roçado,  os  outros  subsistemas  e  o

extrativismo.

O fluxo hídrico precisa da conta dessa diversidade. É assim que melhoramos a

qualidade  dessas  famílias  no  semiárido.  Na  verdade,  isso  tudo  precisa  estar

interligado.  Temos  trabalhado  com  diversas  tecnologias  de  estoque  para

armazenamento da água.
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E o  Brasil  sem  Miséria?  Como é  que  se  coloca  nesse  debate  da  redução  da

pobreza  no  semiárido  brasileiro?  Entendemos  que  a  principal  estratégia  de

disponibilidade  de  água  está  expressa  no  programa  Água  para  Todos.  De  fato,

reconhecemos que esse programa é um grande avanço. Centralizou a água para

todas  as  famílias  do  semiárido,  para  o  consumo humano  e  para  a  produção  de

alimentos. É um programa que precisa ser implementado por todos os Estados dos

semiáridos  brasileiros  e  precisa  continuar  sendo  apoiado  pelo  governo  federal,

principalmente  agora,  nesse  grande  momento  de  seca  porque  o  semiárido  vem

passando. É o primeiro plano que tem iniciativa da comunidade como centro. É a

necessidade. A família no semiárido precisa estocar a água para consumo humano e

água para produção de alimentos.

Tem previsão orçamentária,  tem metas  claras  e tem convocado vários  Estados,

consórcios de Municípios, empresas e bancos. Podemos dizer que, enquanto plano,

houve avanços. A grande questão no Brasil hoje é a operacionalização desse plano.

Já estamos chegando em junho, mas, efetivamente, o programa Água para Todos

ainda  não  começou  em  Minas  Gerais,  Deputado.  Talvez  precisemos  apressar  a

burocracia, precisemos apressar as condições, pois o recurso do governo federal já

se encontra em Minas Gerais. Em mais de 100 Municípios do semiárido mineiro, as

famílias estão desoladas e sem água. Na verdade, temos propostas, temos planos,

temos orçamento, mas não temos execução. No entanto, existem suas limitações:

não toca no tema de acesso à terra e direito7 aos territórios dessas famílias. Isso é

uma ação questionável em relação aos seus impactos finais.

Todos os Estados formaram seu comitê gestor do programa Água para Todos. Só

para que vocês possam saber, Minas Gerais também formou o seu comitê, mas até

hoje  ele  não  se  reuniu.  Criado  através  do  decreto  do  Governador,  desde  o  ano

passado, mesmo nesse período de calamidade seca, o comitê não se reuniu para

pensar as ações emergenciais e estruturais.

Para quem não conhece, esse é o nosso grande sonho: que todas as famílias do

semiárido brasileiro tenham água, uma cisterna que capte água de chuva para beber

e para o consumo humano; e outra cisterna que capte água de chuva para produção

de alimento.
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Essa é uma cisterna calçadão. Ela armazena 52 mil  litros  e recolhe a água da

chuva  daquela  calçada.  A família  também  pode  usar  a  calçada  para  secar  suas

sementes e outros fins. Essa água armazenada, num período como esse, garante a

segurança alimentar dessas famílias na região.

Como vocês podem ver, essa foto foi tirada nesse momento de seca, época em que

várias famílias não têm o que comer; não conseguem, através de sua água, manter a

sua produção e o seu quintal familiar minimamente para sua segurança alimentar.

Essa aí  é outra tecnologia que estamos trabalhando para o armazenamento da

água de chuva para produção de alimentos: são as barragens subterrâneas. A água

da chuva é armazenada no lençol freático. Nos períodos críticos da seca, podemos

ter produção de alimentos. Essa é outra imagem da barragem subterrânea.

Essa é uma outra tecnologia que trabalhamos e a chamamos de tanque de pedra.

Aproveitamos as  formações  rochosas  de pedra  e a cercamos.  Essa é  uma água

comunitária,  e  a  comunidade  pode  utilizar  essa  água  para  dar  aos  animais.

Extremamente usada para produção dos alimentos.

Essa  é  uma  bomba  que  desenvolvemos.  Ela  não  é  elétrica,  é  manual,  e  tem

possibilitado que os poços artesianos - o semiárido brasileiro é o mais perfurado, há

um monte de poços inutilizados, principalmente em Minas Gerais - sejam reativados.

Isso é resultado de políticas pensadas e executadas de forma inadequada.

Uma utilização da bomba da água popular pelas famílias. A produção de alimentos.

A felicidade das famílias e das mulheres, que passam mais de 36 dias no ano em

busca  da  água  com  suas  crianças.  O  que  achamos  necessário  para  superar  a

pobreza, reduzir a desigualdade social e construir cidadania no semiárido brasileiro:

investir  na  capacitação  das  pessoas,  das  comunidades,  das  organizações;

intercambiar experiências. Estamos falando de convivência com a realidade, e quem

mais convive com essa realidade são as famílias do semiárido brasileiro. Aprendemos

com as agricultoras e com os agricultores a conviver com essa região, a olhar essa

região da forma como eles a olham há muitos anos. Eles sabem superar esse período

de seca, precisam apenas de condição e de investimentos adequados. Sistematizar

nossas experiências, para que elas sejam reproduzidas; é um pouco isso.

Para terminar minha exposição, participaremos da Rio+20 e da Cúpula dos Povos.
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O legado que a ASA deixará nesses dois eventos: construiremos uma cisterna no

Complexo do Alemão para dizer que é possível captar água de chuva, mesmo em

uma favela, em um grande centro urbano. Queremos que essa tecnologia seja cada

vez mais pensada no campo da superação das desigualdades. Encaminhamos uma

carta como proposta à Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, Presidente do Tribunal

Superior Eleitoral.  Como eu disse, estamos num momento bem crítico de seca no

semiárido brasileiro. Recursos serão investidos para, mais uma vez, combater a seca.

Mas não queremos que isso se torne uma política de votos num momento como esse,

em que haverá eleições. Estamos propondo ao Tribunal uma campanha: “Não troque

seu voto por água. Água é um direito seu”. Investiremos pesado nisso, porque não é

possível  que, em 2012, famílias do semiárido brasileiro ainda precisem trocar seu

voto por água. Isso ainda existe, e bastante, no semiárido, e é uma das coisas que

queremos superar. Obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Obrigado, Valquíria. Com a palavra, o Sr. Luiz Gustavo Honório.

Palavras do Sr. Luiz Gustavo Honório

Cumprimento o Deputado Almir Paraca, em cuja pessoa saúdo todos os presentes.

Meu nome é Luiz Gustavo e sou Coordenador Regional da Pastoral da Criança. Antes

de  falarmos  um  pouco  da  Pastoral,  trago  para  discussão  a  realidade  de  nossas

crianças em Minas Gerais, no Brasil e no mundo.

Veremos que todos os anos milhões de crianças morrem em virtude de doenças

que  podem  ser  prevenidas.  Em  2003,  em  todo  o  mundo,  morreram  milhões  de

crianças de até 5 anos de idade. As causas dessas mortes podem ser facilmente

evitadas  com  a  prevenção,  como  é  o  caso  da  diarreia  -  98%  dos  casos  -,  da

pneumonia - 90% - e da malária. Percebemos que essas doenças seriam facilmente

evitadas, poderiam ser erradicadas por meio de políticas públicas.

No contexto social brasileiro, percebemos que essa desigualdade passa muito pela

educação. No Brasil, os 10% mais ricos ficam com 45% da renda bruta e os 10%

mais  pobres  ficam  com  0,8%  dessa  renda.  Com  isso,  percebemos  como  a

desigualdade social perpassa pelo campo da educação. Já os 20% da população

mais rica têm quase três vezes mais anos de estudo do que os 20% da população
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mais pobre. Então, os ricos passam 10 anos na escola e os pobres, em média, 3,9

anos  na  escola.  Isso  tem uma consequência  muito  grande,  que  é  a  mortalidade

infantil.

Analisemos novamente a questão da educação, de como a mortalidade está ligada

à escolaridade das mães. A faixa de mães com quatro anos de estudo tem a taxa de

mortalidade de 29 mortes por mil nascidos vivos. Portanto uma taxa muito alta. Na

faixa com quatro até oito anos de estudo, a taxa de mortalidade infantil é de 22 por

mil  nascidos  vivos.  Já  na  faixa  com  oito  anos  ou  mais,  teremos  uma  queda

acentuada,  com  19  mortos  por  mil  nascidos  vivos.  Esses  são  dados  do  Plano

Nacional de Desenvolvimento. É algo que choca e chama a atenção para a realidade

das nossas crianças, como a mortalidade infantil,  como essas doenças facilmente

preveníveis estão ligadas à desigualdade e à educação.

No Brasil, há 19 milhões de crianças menores de seis anos, das quais 9 milhões

são pobres. É um número muito alto de crianças pobres. Esses são dados do IBGE

de 2002. Se pegarmos os dados sobre isso do novo censo, que ainda não saíram,

veremos que essa realidade é um pouco pior.

A Pastoral  da  Criança  se  preocupa com  os  objetivos  do  milênio  até  2015.  Ela

trabalha especificamente com três deles, que são a melhoria da saúde da gestante, o

combate à mortalidade infantil e o combate às doenças. São três eixos específicos.

Celebramos neste ano 29 anos de existência. A Pastoral da Criança surge para

reduzir  a  taxa  de  mortalidade infantil  e  materna,  a  desnutrição e,  hoje,  um  outro

fantasma presente, a obesidade e a violência familiar. Quando ela surgiu, em 1993,

tinha  uma  realidade  totalmente  diferente  de  hoje  em  que  entrou  a  questão  da

obesidade, contra a qual estamos iniciando os trabalhos.

O nosso diferencial, como tecnologia social, é que estamos embasados dentro da

mística cristã. A Dra. Zilda, quando aceita o chamado da Igreja para criar a Pastoral

da Criança, até mesmo a pedido da ONU, vê que, para se fazer isso, deveria basear-

se no evangelho, na multiplicação dos pães e dos peixes. Isso se dá a partir  da

capacitação dos  voluntários,  das  mães,  das  famílias  para  que  sejam  agentes  de

cidadania, de transformação social na sua comunidade local, sem precisar ir muito

longe, na rua do meu bairro. Se eu formar dois ou três líderes na minha rua, e esses
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acompanharem 15 crianças e as gestantes, temos uma rede muito grande. É isso que

está acontecendo há 29 anos na história da Pastoral da Criança. A formação desses

voluntários se consegue por meio do “Guia do Líder”. No ano de 2011, celebramos

mais um passo, a unificação do “Guia do Líder” na Língua Portuguesa. A Pastoral da

Criança já está em 13 países.  Unificamos,  então, o nosso guia com o dos povos

angolanos. É um novo passo. É um material com uma linguagem fácil, simples, em

que uma pessoa que tem a quarta série ou líderes que nem são alfabetizados, mal

sabem escrever o nome, conseguem trabalhar junto com as lideranças, visitando e

acompanhando o projeto por meio das oficinas, das práticas, do material  visual  e

conseguem ser capacitados e fazer o trabalho junto à base.

A característica da Pastoral da Criança é essa união de fé e vida e um trabalho

voluntário. Todos, desde a base até o nível de coordenação, como o meu, somos

voluntários. Trabalhamos mesmo com o público da localidade. Estamos chamando as

pessoas de boa vontade para assumir esse compromisso.

Dentro dessa espiritualidade, trabalhamos a religiosidade, independentemente das

crenças. A Pastoral da Criança é ecumênica; ela surge dentro da Igreja Católica, mas

seu trabalho vai muito além de seus muros. Hoje atuam como líderes na Pastoral

pessoas evangélicas e pessoas sem uma religião determinada, mas que aceitaram o

compromisso de salvar vidas, de levar condições às famílias e de informá-las de que

têm direito a uma vida de qualidade.

Aqui, vemos alguns materiais básicos para a liderança da Pastoral da Criança: o

“Guia do Líder”, o “Caderno do Líder”, etc. Quando a Pastoral surgiu, em 1983, ela

ficou conhecida pelo uso da multimistura, mas isso fugiu um pouco da metodologia da

Pastoral,  que  era  de  incentivar  a  produção  das  famílias.  Assim,  hoje  estamos

trabalhando com as hortas caseiras, incentivando que as famílias plantem, tenham

sua horta ou um pedacinho da sua casa com hortaliças plantadas. Ou seja, um novo

modelo a que a Pastoral está aderindo, incentivando o cultivo e o plantio caseiro.

Outra característica da Pastoral é a capacidade de enfrentar a enorme rotatividade

dos  nossos  líderes.  A  Pastoral  atua  com  dois  líderes  em  mais  de  80%  das

comunidades em que está presente. Ou seja, há uma rotatividade muito grande.

Outra  característica  é  a  produção  de  material  educativo  adequado  a  nossa
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realidade  local.  Alguns  enfermeiros  e  médicos  e  outros  parceiros  nossos  já  nos

disseram que no “Guia do Líder” expõem-se conceitos literalmente ligados à área da

saúde, mas com uma linguagem muito fácil de ser entendida, uma linguagem que a

pessoa que menos estuda consegue entender.

Outra característica é a transparência dos seus recursos. A Pastoral da Criança é

uma das poucas pastorais da Igreja que recebem recursos diretamente do governo

federal - no nosso caso, do Ministério da Saúde. Portanto todos os seus gastos, tudo

o que os  líderes  utilizam,  todo o  dinheiro  investido  está  no  “site”  da  Pastoral  da

Criança e pode ser fiscalizado.

Essa  Pastoral  também  se  caracteriza  pelas  ações  simples,  capazes  de  serem

realizadas em larga escala por pessoas com baixa escolaridade. Um exemplo dessas

ações é o mutirão das gestantes,  em que,  a cada três  meses,  os nossos líderes

buscam as gestantes da sua região para acompanhá-las, incentivá-las a fazer o pré-

natal e consultas de boa qualidade e informá-las de seus direitos.

Também  se  caracteriza  pela  seleção  de  prioridades,  sob  o  ponto  de  vista

epidemiológico. Para falar em linguagem mais popular, uma vez por mês o líder da

Pastoral  da  Criança  tem  de  celebrar  o  dia  do  peso  -  quando  a  comunidade

acompanhada é pesada em determinado local -, que chamamos de celebração da

vida; depois, ele se reúne com os outros para avaliar e preencher um formulário que é

enviado à coordenação nacional. Nessa reunião ele vai detectar o que precisa ser

trabalhado em determinada comunidade local e que ações precisam ser feitas para

combater  uma situação específica,  como a  de  uma comunidade que teve  muitos

casos de diarreia.

Outra  característica  da  Pastoral  da  Criança  é  que  90%  dos  voluntários  são

mulheres, que dedicam, em média, 24 horas mensais para o trabalho na Pastoral.

Assim, na maioria das vezes, o trabalho é feito nos finais de semana, pois nossos

líderes são voluntários, pessoas que assumiram esse compromisso de salvar vidas,

mas que trabalham e têm famílias.

Os objetivos da Pastoral da Criança, então, são alcançados com ações como cuidar

da  saúde  da  gestante;  incentivar  o  aleitamento  materno;  promover  a  vigilância

nutricional e a educação das famílias para a alimentação saudável; incentivar o uso
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do soro caseiro, aliás, uma das ações mais conhecidas da Pastoral da Criança, pois é

uma medida de fácil aplicação, que hoje tem uma dimensão muito grande - todas as

famílias da Pastoral da Criança têm a colher-medida de soro e são orientadas a fazer

uso dele de forma correta, de modo que não precisam pegar aquele sachê de soro

caseiro no posto médico -; e verificar, por seus líderes, a situação da vacinação das

crianças nas famílias atendidas.

Uma nova ação que chegou ao Estado de Minas Gerais, há um ano, é a saúde

bucal. Nessa área há uma atuação bem coesa junto às comunidades locais. Outra

ação do EJA, que começou com a Pastoral da Criança, é a alfabetização de jovens e

adultos. Foi uma iniciativa da Pastoral. Em alguns locais, essa ação continua sendo

executada porque o EJA, que segue esse modelo do MEC, muitas vezes não atende

a famílias ou mães, já senhoras, que não querem ir para a sala de aula onde estudam

jovens, pessoas mais novas do que elas. Por isso a Pastoral da Criança continua com

ações de alfabetização de jovens e adultos.

Essa mostra é de um material específico das gestantes, que chamamos de Laços

de Amor. Todo mês, quando um líder visita a gestante, ele entrega a ela uma cartela

com orientações de acordo com a fase de vida em que ela está. Seja no terceiro, seja

no quarto mês, ela será orientada. Esse material fica com a gestante.

Outra ação é a Campanha da Paz. Trata-se de uma ação contínua, visto que a

violência aumenta a cada dia dentro do seio familiar. Assim, a Pastoral da Criança

tem esse material específico. Os líderes são incentivados a trabalhar essa questão

com as famílias, principalmente usando os 10 mandamentos para a paz na família.

São materiais simples que produzem efeito muito grande na comunidade local e que

a transformam.

A mais nova ação que a Pastoral da Criança está executando, há cinco anos, é o

Dia  Mundial  pela  Oração  pela  Criança,  o  dia  20  de  novembro.  Trata-se  da

apresentação de como está a violência infantil e há mobilização nesse sentido. Neste

ano,  em Belo  Horizonte,  estamos  somando esforços  para  fazer  um  megaevento.

Estamos  incentivando,  mostrando  a  situação  da  violência  no  seio  familiar,

principalmente com relação a nossas crianças.

Como a Pastoral da Criança incentiva a construção da cidadania, ela vai fazer dos
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seus espaços  um espaço de educação de formação.  O primeiro  espaço será  de

educação grupal:  o  dia da celebração à vida, que é muito mais do que as mães

levarem as crianças para serem pesadas. Trata-se, sim, de um momento em que elas

vão se reunir, em que elas trocarão experiências, em que elas tomarão consciência

de que aquela realidade vivida por elas pode estar sendo vivida por outras famílias.

Assim,  elas  vão  buscar  soluções.  Há  o  dia  da  reflexão  e  avaliação,  em  que  se

detectam situações favoráveis para o crescimento da criança.

Outro material distribuído mensalmente ao líder é o “Jornal da Pastoral da Criança”,

com informações que chamamos de formação contínua. O guia do líder é a primeira

formação,  e  eles  são  incentivados  a  continuar  essa  formação.  Em  média,  são

distribuídos 280 mil exemplares do “Jornal da Pastoral da Criança” por mês. E há o

programa de rádio, o “Viva a Vida”. Aqui, em Belo Horizonte, duas rádios da Rede

Catedral transmitem o programa: a Rádio América e a Rádio Gospel.

Concluindo,  apresento  a  situação  da  Pastoral  da  Criança  dentro  do  Estado  de

Minas  Gerais.  Segundo  o  censo  de  2000,  1.009.000  crianças  são  consideradas

pobres.  Dessas,  161.000  são acompanhadas  pela  Pastoral  da  Criança  dentro  do

Estado, o que corresponde a 16%. Há um total de 28.000 voluntários atuando junto à

Pastoral da Criança, sendo esse número a soma de líderes e de apoios. Os líderes

comunitários  somam  16.000,  são  pessoas  capacitadas  que  assumiram  o

compromisso de executar a metodologia da Pastoral da Criança na comunidade. No

Brasil, há 9.000.000 crianças pobres, com menos de 6 anos. Acompanhamos 1.437

crianças  na  Pastoral  da  Criança.  Em  todo  o  País,  são  120.000  líderes  atuando,

realizando  esse  trabalho  de  base para  salvar  vidas,  num  total  de  220.000,  entre

líderes e apoio. Quando falo em apoio, refiro-me a pessoas que estão ali, que não

quiseram assumir o compromisso de ser um líder, mas que ajudam na celebração da

vida, ajudam na visita e dão esse suporte junto à liderança, à base.

No mais agradeço. Qualquer dúvida, podem enviar um “e-mail”, que irei respondê-

lo. Infelizmente não poderei ficar para o debate porque tenho um compromisso.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos a exposição do Luiz Gustavo Honório.  Com a

palavra, o Sr. Milton Nogueira da Silva.
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Palavras do Sr. Milton Nogueira da Silva

Muito obrigado, Sr.  Deputado.  Mais uma vez,  tenho a satisfação de estar nesta

nobre  Casa,  agora  com  a  facílima  tarefa  de  resumir  os  trabalhos  dos  colegas.

Magistrais trabalhos, que contêm desde exemplos do que já fizeram nas suas vidas,

nas suas organizações, de como fazer um trabalho bem-feito para a inclusão social

por  meio  de  tecnologia  social.  Esses  foram  os  exemplos  que  vimos  dos  colegas

presentes, da Valquíria, do Lúcio e de vários outros, os quais mostram como o Brasil,

durante muito tempo, aprendeu a cuidar dos pobres. É lamentável dizer que nenhum

desses  trabalhos  é  verdadeiramente  revolucionário,  porque  todos  eles  mantêm  o

“status  quo”  da  criança e  da  seca -  a  Valquíria  também lembrou  isso.  Nenhuma

dessas  propostas é  de  mudança estrutural.  Um dos  problemas  que precisam ser

entendidos no Brasil é que não estamos trazendo soluções, a não ser para aquelas

populações  que  são  a  clientela  do  Projeto  Cerbambu.  Nenhum  deles  é

verdadeiramente revolucionário para trazer as mudanças estruturais de que o Brasil

precisa.  As  mudanças  estruturais  virão,  mas  pelo  lado  errado,  pelo  lado  das

mudanças climáticas, que vão ocasionar secas cada vez mais prolongadas e cruéis e

com isso  desencadear  a mudança estrutural  pelo  lado errado.  Elas  virão  com as

epidemias,  cada  vez  mais  longas,  de  dengue,  de  febre  amarela,  devido  ao

aquecimento da atmosfera. Virão com mudanças estruturais diminuindo a produção

de comida, porque faltará água ou os solos ficarão cada vez mais degradados pelo

agronegócio. Então o Brasil está caminhando para mudanças estruturais, todas elas

para  pior,  porque,  como  foi  dito  pelos  colegas,  historicamente  o  nosso  sistema

político, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema legislativo e executivo não tratam

das causas dos problemas, apesar de serem conhecidos.

O Ipea, o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, todos eles conhecem de trás para a

frente quais  são os problemas  estruturais  do Brasil.  Por  exemplo,  o  problema da

democracia da terra. A Alemanha fez três reformas agrárias, a primeira na época de

Napoleão,  antes  da  Primeira  Guerra  Mundial,  e  a  segunda  depois  da  Segunda

Guerra,  e  não  fizemos  nenhuma.  Como  foi  salientado,  ainda  temos  a  mesma

estrutura agrária do Império. Então essas tecnologias sociais que foram descritas e

tantas  outras  que  se  fazem  pelo  Brasil  são  para  manter  o  “status  quo”,  embora
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resolvendo fundamentalmente a vida daqueles que mais sofrem.

Todas  essas  tecnologias  estão  de  parabéns,  porque,  emergencialmente  e  de

maneira muito econômica, atacam o problema que já conhecemos, atendem àquela

clientela  e  à  criança,  com  lideranças  sociais  que  foram  apontadas  e  o  trabalho

voluntário de primeiríssima qualidade e verdadeiramente brasileiro. Nenhum deles é

estruturalmente  modificador.  No  entanto,  as  coisas  mudarão  e  daqui  a  poucas

semanas o mundo vem ao Brasil  para discutir  coisas semelhantes a essas. Aliás,

parlamentos como este estarão no Rio de Janeiro trocando figurinhas sobre como

cada um dos parlamentos do mundo falhou em propor estruturas de organização da

sociedade e legislação que resolva estruturalmente esse problema. Estarão no Brasil

não só parlamentos, mas também executivos, lideranças de empresários, religiões e

grupos  de  etnias  para  discutir  com o  nosso  país  e  entre  si  como fazer  previsão

daquilo que já está ocorrendo coletivamente em todo o planeta.

Os EUA, maior potência militar e econômica da história, sofreu só no ano passado

mais  de  3  mil  eventos  de  mudança climática  violenta.  Portanto  não é  mais  uma

questão de ser pobre. Aliás, o problema atinge até a Suíça, onde há problemas de

exclusão social  que ela nem sonhava que teria.  Na cidade de Munique, uma das

pedras preciosas da cultura alemã, há sinais de favelização. É claro que não é a

favela romântica do morro, mas aquela parte da população que está sendo excluída.

Por quem? Pelos marcianos? Por um monstro submarino que fez um plano ou pelos

comunistas?  Não.  Está  sendo  excluída  por  um  sistema econômico  que,  na  sua

definição,  é  produtor  de  pobre.  Se  compararmos,  veremos  que  a  proporção  de

miseráveis no planeta hoje é muito maior do que há um século e há 50 anos, na

época  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Então  os  sistemas  econômicos  que  vigeram

durante esses  50  anos  são uma fábrica  de pobreza.  É claro que haverá  sempre

pessoas com um bom coração para atender imediatamente esses pobres.

Portanto o ponto central da discussão da Rio+20 será como diminuir a pobreza e

mudar essa máquina que produz pobre não só em Minas Gerais, pelo testemunho

que vimos, mas também no planeta. Esse será o ponto central, o número dois da

conferência, que é a redução da miséria no planeta. Prestem atenção ao fato de que

não há só miséria nos países pobres; ela está surgindo e aumentando também na
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Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Suíça, Espanha, enfim, nos países que já

eram ricos. Então há um problema ser discutido. Na prática, a solução aparece por

meio de dois formatos. Um de revisão do que será a economia que agora tem o nome

de economia verde, que significa diminuir o desperdício dos combustíveis fósseis, sair

o  mais  rapidamente  possível  desse  vício  que  a  humanidade  tem  de  consumir

petróleo, carvão mineral e gás natural e passar a usar energias renováveis que estão

disponíveis com tecnologias já dominadas - aliás, algumas desenvolvidas em Minas

Gerais,  como o etanol  -,  sem aumentar  o ataque à natureza,  que ocorre quando

qualquer  um  dos  produtos  para  o  meu  conforto  e  o  conforto  de  todos  que

acompanham  este  evento  é  fabricado.  Cada  produto  que  vemos  nesta  sala,  a

exemplo  desse  mármore,  do  copo  e  do  microfone,  é  feito  de  um  pedacinho  da

natureza.

Quando eu desperdiço qualquer um deles, estou extraindo da natureza o que não

precisava; é apenas desperdício, e aquela natureza não volta a ser igual nunca mais.

Então esse é o primeiro dos três pontos. A economia verde é uma forma de manter o

conforto, o acesso da humanidade aos bens de conforto, como saúde e outros itens,

de mantê-lo sem passar os limites de restauração da própria natureza. Esses dois

pontos, a economia verde e a redução da pobreza, caem na encrenca maior: como

fazer isso funcionar, ou seja, a chamada governança. Esta, para a natureza, não é só

a questão de o Legislativo de fazer leis ou ter um Executivo eficiente ou um Judiciário

justo e rápido. Não são só essas questões. Existe também a questão de como fazer

com que os limites da natureza não sejam ultrapassados, mas sim organicamente

respeitados por todos, em um regime de solidariedade. Então essa governança talvez

seja a discussão mais esotérica que haverá na conferência, e talvez também a mais

prática,  porque  sem  ela  não  temos  um  regime  de  funcionamento  orgânico  entre

empresas,  mercados,  governos,  agriculturas,  oceanos,  atmosferas  e  florestas;  o

número três.

Vejam bem a dimensão da reunião que esta Casa promoveu hoje. Recapitulando o

que disseram os que me antecederam, digo o seguinte: onde está o problema? Na

crença? E há cinco soluções para ele. Todas elas são inclusivas, são aquelas que nos

trazem  para  dentro  daquela  linda  toca  de  bambu  que  o  Júnio  mandou  fazer.
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Mostramos, por meio dos exemplos, como a parte pobre da sociedade brasileira e, da

mesma maneira, a sociedade pobre do México ou da Bolívia ou da Nova Zelândia

podem ser incluídas no processo de vida. Esta Casa também mostrou que esses

exemplos  podem  ser  reproduzidos  com  o  cidadão  trabalhando  voluntária  ou

profissionalmente. O cidadão poderá ter a interface com aqueles que sofrem e os

poderes. Esses foram os exemplos mostrados aqui. Finalmente, digo que há uma

forma de transformar isso naquilo que foi chamado de tecnologias sociais, ou seja,

uma forma  de  organizar  a  sociedade  para  produzir  algo  -  serviços  e  produtos  -

inclusivo  e  de  uso  para  todos.  Então  o  exemplo  desta  Casa  é  magnífico.  Se  o

Deputado quiser, tem uma boa mensagem para levar para a Cúpula dos Povos, que é

o Zum-Zum, a grande praça da humanidade, que se reunirá no Aterro do Flamengo, a

fim de discutir coisas que todos nós fazemos e foram demonstradas aqui. Ou seja,

neste  momento  algumas  centenas  de  assembleias  estaduais  do  mundo  estão

discutindo temas como esses. Os parlamentos estão percebendo que a velocidade da

locomotiva do passado não é boa, é lenta. Falo sobre a locomotiva estrutural,  de

mudanças. Como foi falado no início, leva-se 30 anos para mudar alguma coisa. Não

pode ser assim, 30 anos é muito, embora humanamente visto é o tempo que se leva

para fazer mudanças naquilo que é necessário. Então acho que os exemplos desta

tarde, deste dia, são muito bons para serem levados à Cúpula dos Povos, a fim de se

dizer o seguinte: Minas Gerais sabe fazer isso e vem fazendo, embora, como sempre,

nós mineiros sejamos jogadores de truco. Escondemos as cartas de todos, na hora

em que o mundo precisa conhecê-las. Então acho que está na hora de o mineiro

deixar de jogar truco e mostrar o que vem fazendo benfeito. Confio na mensagem

desta Casa, com a liderança do Deputado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Milton.

Debates

O Sr.  Presidente  -  Neste  instante  daremos  início  aos  debates.  Com a palavra,

Maurício Tavares.

O Sr. Maurício Tavares - Boa noite. Meu nome é Maurício Tavares. Trabalho como

professor na rede pública estadual de Minas Gerais. Sou filósofo, graduado e pós-

graduado  pela  UFMG  e  estou  concluindo  meu  mestrado  em  Ética  Ambiental  na
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Faculdade Jesuíta. Minha dissertação é sobre os novos paradigmas ético-ambientais

em Leonardo Boff.

Como  foi  bem  colocado  aqui  por  vários  participantes,  todos  estão  bastante

conscientes  de  que realmente  vivemos  tempos inéditos  e muito  preocupantes.  E,

como diria Leonardo Boff, ou nos unimos ou seremos destruídos nessa era “ecozoica”

em  que  vivemos,  caminhando  rumo a  um  “ecocídio”.  Então é  bastante  relevante

preocupar-nos com essa mudança paradigmática pela qual  a humanidade tem de

passar,  porque o planeta já não suporta mais tanto consumismo, tanta destruição

ambiental. Já é mais do que provado que esse modelo do capitalismo liberal é um

modelo falido, um modelo autodestrutivo, como bem colocou o último interventor, no

sentido de que é uma fábrica de pobreza.

Mas gostaria de destacar esta questão: como mudaremos esse paradigma para que

o planeta Terra, Gaia, sobreviva? Só por meio de ações educacionais. Precisamos

conscientizar a juventude, e, nesse sentido, Minas Gerais dá uma aula de como não

fazer, quando não investe na educação pública em Minas Gerais, quando é um dos

únicos Estados do Brasil que não cumpre o piso salarial, quando não cumpre a lei de

2008, quando não cumpre a lei de 1/3, de o professor ter que ficar fora da sala para

preparar as aulas. Então Minas dá uma aula para o Brasil de como não fazer, de

como não ser  sustentável,  porque,  se  não  tem  uma educação de qualidade que

possa conscientizar  a juventude, não há como ter  uma Minas Gerais e um Brasil

sustentáveis. E, dando nome aos bois, foi esta Casa aqui, 85% dos parlamentares do

PSDB, que aprovou o piso do subsídio, impondo para a categoria o congelamento

salarial até o ano de 2015, submetendo, humilhando e tripudiando sobre o movimento

do  ano  passado,  de  112  dias  de  greve,  quando  o  governo  nem  sequer  aceitou

dialogar - não foi nem negar - e disse que montaria uma comissão, quando impôs

goela abaixo, de forma autoritária, a lei do subsídio, que congela o salário até 2015.

Então gostaria de perguntar para todos os presentes e para toda Minas Gerais: será

que  não  é  necessário  termos  uma  educação  de  qualidade  e  uma  juventude

consciente para que tenhamos sustentabilidade? Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Luiz Cláudio dos Santos, do “Jornal Ambiental”.

O  Sr.  Luiz  Cláudio  dos  Santos  -  Para  retomar  aquela  discussão,  é  preciso



691
____________________________________________________________________________

compreendermos a situação que o mundo e o Brasil vivem neste momento. Por isso a

informação é fundamental. Ela é estratégia para o povo brasileiro e para o mundo

saber como sair dessa situação. Então quando uma pessoa veio aqui falar que, se o

mundo tiver o padrão de consumo que ele tem, a “vida boa” - entre aspas, a que ele

se referiu, a qualidade de vida -, o planeta acaba, a questão é a seguinte: temos de

compreender por que a energia está sendo sugada de uma maioria para atender uma

minoria.  Concordo com ele, todos nós, biologicamente e de certa maneira, somos

iguais, mas o problema é por que alguns são mais privilegiados que outros. Isso não

acontece de graça.

Devemos compreender esse sistema e por que o mundo chegou a esse ponto. Se

pegarmos  a  história  mineira,  daqui  saiu  o  ouro  que  foi  para  Portugal,  para  a

Inglaterra,  que  fez  a  Revolução  Industrial  e  hoje  mantém  todo  o  mundo  nessa

situação de exclusão. Devemos buscar um caminho para sairmos disso.

Por que o Japão proibiu as usinas nucleares? Porque foi preciso acontecer aquele

acidente nuclear. Para que servem as usinas nucleares? Para manter o padrão de

uma minoria.  Agora vai  ser feita  Belo Monte.  Por  que somos contra Belo Monte?

Porque é o mesmo sistema: temos de produzir mais energia porque privilegiaremos

uma minoria e acabaremos inviabilizando a Amazônia. Hoje eles estudam o DNA dos

povos indígenas para fazer um ser humano melhor, mas vão à floresta buscá-lo. E

estamos  destruindo  as  florestas.  Por  que  somos  contra  a  mudança  do  Código

Florestal? Porque cada boi no Brasil consome 100 mil litros de água e contamina o

lençol freático. O povo brasileiro está sendo sugado para criar boi - não para defender

o ser humano - e para manter o privilégio de uma casta que está oprimindo a maioria

da população.  Devemos  ligar  as  nossas ações locais  a  essa visão estrutural.  Do

contrário, perderemos a eficiência. Então, precisamos unir as pessoas.

A proposta que faço é que defendamos a felicidade. Há um movimento chamado

Sumak  Kawsai,  que é  uma filosofia  de  busca da felicidade e  está  incorporada  à

Constituição do Equador, da Guatemala e da Bolívia, em que as pessoas buscam não

apenas o consumo, mas a qualidade de vida. Acho que o Brasil tem essa contribuição

na Rio+20. O Brasil  não tem vocação para promover guerras. Temos vocação de

povo que seja feliz, que busque a felicidade. O que não se pode é repetir isso com
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500 anos,  quando retiram apenas o ouro daqui,  depois  a destruição volta para o

planeta e, de novo, para o Brasil.

A nossa proposta é que todos que acompanham este debate procurem saber o que

será  tratado  na  Rio+20.  A população  precisa  ter  acesso  à  informação  porque  a

informação  sobre  meio  ambiente  salva  vidas.  Isso  é  que  a  população  precisa

compreender.  Devemos saber  como funciona o caminho para sairmos disso.  Isso

deve ser apontado à maioria da população. Quero saber dos senhores e de todos que

participam deste debate como será viabilizada a ida da sociedade civil  ao Rio de

Janeiro. O que de concreto esta Assembleia fará para que o povo de Belo Horizonte

vá  ao  Rio  de  Janeiro?  O  que  pode  ser  tirado  desta  assembleia  não  apenas  de

propostas, mas efetivamente que pessoas irão ao Rio? Acho que devemos ir lá.

Além disso, quero fazer outra proposta: que a TV Assembleia e, se possível, as TVs

comunitárias e universitárias transmitam ao vivo a Rio+20, porque são empresas de

comunicação  públicas  que  pagamos  com  os  nossos  impostos.  O  povo  precisa

acompanhar a Rio+20. Para quem não for, precisamos disponibilizar telões na cidade

para que a população acompanhe. Essa é a questão. A pergunta que fica é: como

viabilizar para que a informação chegue à população e esta vá ao Rio de Janeiro?

O Sr. Presidente - Ainda há duas perguntas dirigidas ao Sr. Lúcio Ventania: “Quais

são os bambus regionais em Minas Gerais correspondentes? Para esse bambu, qual

é  a  taxa de  sequestro de  carbono por  hectare?”;  “A Prefeitura  Municipal  de  Belo

Horizonte, especialmente por meio da Secretaria de Meio Ambiente, já realizou algum

tipo de contato ou visita ao projeto que o senhor desenvolve em Ravena?”.

Além dessas, há mais duas perguntas da Aline Gonçalves, do Comitê Mineiro da

Cúpula dos Povos, uma dirigida ao Sr. Mílton Nogueira, outra a mim. A primeira: “No

caso de fatos urgentes como a seca, além de se ter sua solução com tecnologias

sociais,  deve-se  atentar  para  atividades  minerárias  ou  de  agricultura  que

comprometem a garantia da água em quantidade e qualidade?”; “Como esta Casa

pode interceder de maneira efetiva para impedir empreendimentos já licenciados ou

em  processo  de  acontecer?  Por  exemplo,  30.000ha  de  cana-de-açúcar  em

Brasilândia, com áreas nativas do cerrado”. Com a palavra, o Sr. Lúcio Ventania.

O Sr.  Lúcio Ventania -  Pablo,  sua pergunta  se refere aos bambus regionais  de
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Minas Gerais e à taxa de sequestro de carbono por hectare. Os bambus nativos de

Minas  Gerais  são  aqueles  conhecidos  como  taquara.  É  uma  espécie  nativa  de

bambu, na verdade um gênero, em que há cerca de 60 espécies de taquara, como

taquara-lisa,  taquara-roxa,  taquara-amarela,  taquara-azul,  que é de  maior  porte.  A

taquara é um bambu extraordinário, que está presente no Brasil desde a chegada dos

portugueses. Com ela, no período colonial, foram feitos os primeiros transportes de

cargas,  nos  carros  de  boi.  A cestaria  mineira  tem  uma  influência  muito  grande,

expandindo-se para Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, com a fabricação de peneiras

e balaios. Tem uma cultura muito grande, e até os forros nas fazendas são feitos com

taquara.

Não sei qual é a taxa de sequestro de carbono por hectare porque esse estudo

ainda não foi feito. A taquara é um bambu de pequeno porte, e nas pesquisas que

realizamos com o instituto de pesquisa a respeito do volume de sequestro de carbono

por  hectare de algumas espécies de bambu, selecionamos os bambus de grande

porte, que têm o maior volume de biomassa. Mas vou colocar a sua pergunta dentro

da  nossa  lista  de  prioridades  de  pesquisa,  porque  é  muito  importante.  A maior

incidência de taquara em Minas Gerais é na região do Pico do Itacolomi.

Hélio,  nessa  gestão,  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  não  fez  nenhum  contato

comigo. Na época do Célio  de Castro,  trabalhei  na implementação de um projeto

social de grande importância, chamado Vereda, uma escola de produção de móveis

de arte de fibras naturais, especialmente estruturada para meninos e meninas de rua,

em 1991 ou 1992. Um projeto extraordinário que durou 14 anos, e, por uma questão

que não entendi,  colocaram essa escola  na  lista de  contenção de  despesas  e  a

fecharam,  após  14  anos  de  funcionamento.  Tenho  o  registro  extraordinário  de

centenas de meninos e meninas desamparados que passavam por essa escola e ali

tomavam  banho,  lanchavam  e  aprendiam  uma profissão  digna  e  ecologicamente

correta. Estou absolutamente aberto para contatos de qualquer Prefeitura do Brasil e

do mundo que tenha o desejo de realizar ações voltadas para o desenvolvimento

humano e social.

Minhas considerações finais são os meus parabéns ao Deputado Almir Paraca por

sua imensa paciência e imenso talento como parlamentar. A cada dia o admiro mais,



694
____________________________________________________________________________

porque acho,  para mim, impossível  realizar  uma profissão que exige tanto do ser

humano, e você é muito talentoso e traz a esta Casa um tema tão importante. Vamos

em frente, que tenha bastante sucesso. Um abraço a todos.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado.  Com  a  palavra,  o  Sr.  José  Aílton  Junqueira  de

Carvalho, para suas considerações finais.

O  Sr.  José  Aílton  Junqueira  de  Carvalho  -  Meu  agradecimento,  em  nome  do

Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais.  Parabéns,

Deputado, pela iniciativa do evento.

Maiores informações sobre todas as ações e discussões no âmbito do movimento

cooperativista  mineiro  podem  ser  acessadas  através  do  “site”  www.minas

gerais.cop.br. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, José Ailton. Com a palavra, a Valquíria.

A  Sra.  Valquíria  Alves  Smith  Lima  -  Agradeço  o  convite  e  deixo  a  seguinte

mensagem: conclamamos o poder público a deixar de lado a burocracia asfixiante

que impede o governo de reagir com rapidez e eficiência. Posso estar a serviço dos

que  sofrem,  zelando  para  que  os  recursos  sejam  bem  aplicados  e  em  hipótese

alguma  sejam  eleitoralmente  utilizados,  ressuscitando  práticas  hediondas  que

povoam a história do povo do semiárido. Conclamamos ainda todos os cidadãos a

olharem  criticamente  o  fenômeno  da  seca,  onde  não  se  localizam  miseráveis,

incapazes, esmolares e recebedores de nossa compaixão e de doação do supérfluo,

mas cidadãos  que sempre  tiveram seus direitos  negados  durante  séculos  e,  não

obstante, lutaram e estão conseguindo implementar a política da convivência, que faz

dessa seca uma seca diferente. O semiárido não precisa de bondade, precisa de

justiça, de solidariedade, e que o direito dos seus filhos e filhas sejam respeitados.

Desse modo, o que o semiárido quer é dar continuidade e aprofundar essa política de

convivência. E que cada vez seja mais afastada e erradicada a política de combate à

seca.

O Sr. Presidente - Obrigado, Valquíria. Com a palavra, Milton Nogueira da Silva.

O Sr. Milton Nogueira da Silva - Muito obrigado, Sr. Deputado. É interessante levar

essa cachoeira de ideias para a Rio+20. O que acontecerá e como participar? Há

duas maneiras. Para uma delas, a oportunidade já passou, mas ainda existe uma



695
____________________________________________________________________________

janelinha lateral, que é aderir-se aos grupos registrados no “site” do evento e fazer

com que as ideias cheguem aos diálogos da sustentabilidade, um dos assuntos a

serem discutidos.  A segunda maneira  de  participar,  que é  mais  interessante,  é a

Cúpula dos Povos, a se realizar no Aterro do Flamengo.  Milhares de pessoas do

mundo inteiro levarão suas ideias e experiências. É como se fossem duas Rio+20:

uma para o poder instituído e outra para as vozes religiosas, lideranças de etnias e de

empresas.

Quanto à cobertura do encontro, sei que a Rede Minas fará antecipadamente uma

minissérie de conteúdo,  explicando o que será discutido.  É natural  que as outras

emissoras, especialmente as comerciais, façam reportagens. Não acredito que farão

transmissão ao vivo do evento.

Acho que esse momento de explicar ao povo mineiro e brasileiro o que é uma

tecnologia social e como ela funciona, quanto à estruturação da base da sociedade,

especialmente a mais sofrida, é magnífico. Esta Casa presta atenção ao fato de que a

sociedade  está  pedindo  soluções  que  mudem  as  estruturas  para  aumentar  a

igualdade, o acesso à renda, à água, ao remédio, à educação.

Então, acho que o debate de hoje foi produtivo, pois trouxe o alerta de que existe

uma parte da sociedade brasileira que não só sabe das coisas, mas que também já

está começando a pedir cada vez mais. Nesse sentido, acredito que foi um momento

interessante.

A tristeza é o fato de 20 milhões de mineiros terem sido representados aqui em

Minas por  menos de 200 pessoas. Cadê os outros? Onde eles estão? Fica essa

pergunta no ar. Por que um evento com essa magnitude para atingir um dos Estados

mais importantes da República traz tão pouca gente? Porque é sexta-feira? Ou será

que essa mensagem não chegará em lugar algum? Fica essa dúvida, embora ela

seja baseada em uma das soluções de trazer a tecnologia social para mostrar ao

povo  de  Minas  Gerais  e  também  ao  povo  do  mundo  através  da  Rio+20.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Queremos nos dirigir  aqui ao Luiz Cláudio e à Aline. Luiz, de

acordo com a sua questão: “O que a Assembleia efetivamente vai fazer para garantir

presença  de  representação  de  delegações  nas  conferências  no  Rio  de  Janeiro:



696
____________________________________________________________________________

Rio+20 e na Cúpula dos Povos?”, a informação que temos é que não há previsão

orçamentária para esse tipo de apoio. Para que houvesse, teria de ter sido planejado,

organizado, mas, até onde sabemos, isso não foi pensado dessa forma.

Aline  fez  a  seguinte  pergunta:  “O  que  pode  ser  feito  para  impedir  ou  reverter

processos de implantação de empreendimentos tão agressivos ao meio ambiente?”.

Tendo passado pelo  Sistema Estadual  de  Meio  Ambiente com suas autorizações,

avaliações e outorgas, não há o que fazer efetivamente para impedir  isso aqui na

Assembleia. Se se cumpriu o rito legal, os normativos, efetivamente não há o que

fazer. Se couber discussão, se for algo realmente muito acintoso ou agressivo, cabe

discutir e saber se houve algum processo que não foi cumprido, do ponto de vista

formal, legal. Isso não só para o caso específico que você cita, mas também todo e

qualquer empreendimento que não tenha cumprido. Isso fica claro na sua questão e

de  muitos  outros  que  falaram  aqui.  Temos  de  buscar  o  que  o  Dr.  Mílton  disse:

mudanças estruturais. Acho que todos nós, ou, pelo menos, aqueles que estão aqui

até agora, estamos todos alinhados com esse ponto de vista, com a necessidade de

mudanças  estruturais  e  de  mudar  o  modelo  de  sociedade,  pois  estamos  todos

convencidos de que esse modelo, ao mesmo tempo em que agride o meio ambiente,

agride, na mesma medida, o ser humano. Portanto, precisa ser mudado. Enquanto

isso  não  acontece,  cabe  a  nós  lutar,  espernear,  fazer  movimento,  protestar,

pressionar  e  insistir  no  processo  também  legal  e  formal.  É  preciso  traduzir  esse

desejo, traduzir esse pensamento na estrutura de organização do Estado.

Enquanto isso não acontece, espero que nenhum de nós desista. Espero também

que a discussão proporcionada nesse nosso debate consiga influenciar aqueles que

chegarão lá no Rio de Janeiro - não é mesmo, Prof. Mílton? -, as delegações que irão

pelos mecanismos que existem para subsidiar essas representações. E que essa voz

esteja lá presente. Temos certeza de que aqueles que vão chegar lá irão para fazer

coro com as necessidades das mudanças das transformações estruturais.

Do ponto de vista racional, prático, objetivo, não há como negar essa necessidade.

E que a voz, o eco da Cúpula dos Povos, em especial, seja ouvida e sensibilize os

que, de fato, tomam decisões em escala planetária, uma vez que as Nações Unidas

não cumprem esse papel. Estamos hoje efetivamente - não é, professor? - carecendo
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de mecanismos de mediação no planeta,  porque o  planeta tem dono,  há  nações

poderosas que continuam mandando nele e continuam sustentando os interesses que

agridem a grande maioria das populações, sejam elas humanas ou não.

Portanto, sem perder a fé de que a humanidade pode promover  mudanças não

necessariamente  pela  dor,  mas  se  convencendo,  por  meio  da  consciência,  e,  de

maneira pacífica, promovendo as transformações, estaremos junto com vocês, no Rio

de Janeiro, acompanhando as discussões e participando efetivamente.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 4, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/5/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Dinis Pinheiro e Antonio Lerin. Havendo número

regimental, o Presidente da ALMG, Deputado Dinis Pinheiro, 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 à

apresentação  da  Campanha  Assine  +  Saúde,  que  tem  por  objetivo  a  coleta  de

assinaturas  para  apresentação  de  projeto  de  lei  de  inciativa  popular  propondo  o

investimento  de  10%  da  receita  corrente  bruta  da  União  na  saúde  pública.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Valdemar

Hial,  Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Uberaba,  representando  o  Sr.  Anderson

Adauto Pereira, Prefeito Municipal de Uberaba; Luiz Humberto Dutra, Presidente da

Câmara Municipal de Uberaba; Iraci José de Souza Neto, Superintendente Regional

de  Saúde  de  Uberaba,  representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,

Secretário  de  Estado  de  Saúde;  Wesley  de  Santi  Melo,  Prefeito  Municipal  de
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Sacramento  e  Diretor  da  Amvale,  representando  o  Sr.  Ângelo  José  Roncalli  de

Freitas,  Prefeito  Municipal  de  São  Gonçalo  do  Pará  e  Presidente  da  Associação

Mineira de Municípios; Altamir de Araújo Rôso Filho, Presidente da Fiemg Regional

Vale  do  Rio  Grande,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da

Fiemg; Helder Silva Batista, Presidente da OAB de Uberaba, representando o Sr. Luis

Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB - Seção MG; Matusalém José Alves,

Vice-Presidente  Regional  da  Associação  Mineira  de  Supermercados  –  Amis  -  em

Uberaba, representando o Sr. José Nogueira Soares Nunes, Presidente da Amis; ex-

Deputado Fahim Sawan; e Pe. Selmo Donizetti Mazeto, da Paróquia Nossa Senhora

da  Saúde,  representando  o  Arcebispo  Dom  Paulo  Mendes  Peixoto,  que  são

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

Carlos  Mosconi,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  evento,  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, 23 de maio de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 25/5/2012

Às 9h45min,  comparecem na Câmara Municipal  de Uberlândia a Deputada Liza

Prado  e  o  Deputado  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Tenente  Lúcio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

Comissão presentes.  A Presidência informa que a reunião  se destina a discutir  o

enfrentamento do “crack” na região e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria

Abadia Guerra, Coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de

Álcool e Outras Drogas – Caps-AD-UFU –; e Flavia Maria da Silva, Coordenadora do
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Cress-MG – 6° Região; e os Srs. Lúcio Flávio de Far ia e Silva, Promotor de Justiça da

Defesa  da  Saúde  da  Comarca  de  Uberlândia;  José  Pacífico  Martins  Ferreira,

Secretário Municipal Antidrogas e de Defesa Social de Uberlândia; 1°-Ten. PM Thales

Bastos  Sampaio,  Chefe  do  Núcleo  de  Prevenção  Ativa;  Franco  Cristiano  Alves,

Advogado  do  Procon;  Rosenvaldo  Correia  de  Mendonça,  Vereador  à  Câmara

Municipal de Uberlândia; Eduardo Fernandes Pérez Leal, Delegado de Policia Civil;

Renato Borges Gularte, Conselheiro Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;

Claudinei  do Nascimento,  Professor do Centro Universitário do Triângulo, que são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, e a Deputada Liza Prado, co-autora do

requerimento, passam a fazer suas considerações iniciais. Logo após, o Presidente

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 25/5/2012

Às 15h15min, comparecem no Auditório da Associação Comercial e Industrial  de

Uberaba o Deputado Paulo Lamac, membro da supracitada Comissão. Está presente

também  o  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião se destina a discutir  o enfrentamento do “crack” na região de Uberaba. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra. Maria

Cristina Strama, Diretora do Departamento de Atenção Especializada da Prefeitura

Municipal  de  Uberaba,  representando  o  Sr.  Anderson  Adauto  Pereira,  Prefeito

Municipal;  o  Padre  Manoel  Messias  da  Silva,  Pároco  e  Diretor  Espiritual,

representando Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo Metropolitano de Uberaba; os

Srs.  José Severino  Rosa,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Uberaba;  Reginaldo
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Lopes,  Deputado  Federal;  Carlos  Henrique  Cotta  D'Ângelo,  Delegado  de  Polícia

Federal  em Uberaba;  e  Francisco Eduardo Gouvêa  Motta,  Delegado  Regional  de

Polícia Civil – Uberaba; o Ten. PM Carlos Eduardo da Silva, representando o Ten.-

Cel. PM Ademir Ribeiro de Moura, Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de

Minas Gerais; e o Cap. PM Flávio Jackson Santiago, Chefe da Seção de Operações

da PMMG de Uberaba; os Srs. Ricardo Andrade Oliveira, Coordenador Nacional da

Comunidade  Nova  Jerusalém,  representando  a  Sra.  Cátia  Silva,  Presidente;  e

Rubens Luiz Borges, Defensor Público da Comarca de Uberaba; e o Cap. BM Josias

Soares de Freitas Júnior, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira  e  Doutor  Viana  (substituindo o  Deputado  Gustavo

Corrêa, por indicação da Liderança do DEM), 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 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 constante na pauta e 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 3.086/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
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Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada).

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  3.146/2012.  Submetido  a  discussão  e

votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.311/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério  Correia (3)  em que solicita

sejam  encaminhadas  ao  Governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação as notas taquigráficas da reunião do dia 15/5/2012; em que solicita seja

encaminhado pedido de informações à Secretaria de Estado de Educação sobre as

providências  decorrentes  da  audiência  pública  que  teve  como objetivo  debater  a

situação da Superintendência Regional de Ensino de Janaúba; em que solicita sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da reunião do dia 17/5/2012 ao Governador do

Estado; Neider Moreira, Rogério Correia, Ivair Nogueira e Dalmo Ribeiro Silva (2) em

que solicitam seja encaminhado ao Governo do Estado pedido de sobrestamento das

ações de fechamento dos postos  fiscais  e administrações fazendárias  até  que se

conclua a discussão sobre a questão no âmbito da Assembleia; em que solicitam seja

realizada visita ao Governador do Estado para discutir sobre as ações de fechamento

dos postos fiscais e administrações fazendárias do Estado; e Pompílio Canavez e

Rogério Correia em que solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 3ª

Reunião  Extraordinária  desta  comissão  ao  Procurador-Geral  da  República,  ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado e ao Governador do Estado. É recebido pela

Presidência,  para  posterior  apreciação,  requerimento  da  Comissão  de  Direitos

Humanos em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a

implementação, no Estado de Minas Gerais, da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de

Acesso à Informação), que entrará em vigor a partir do dia 16/5/2012, bem como os

direitos violados por conta da não aplicação da referida lei 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.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Ivair Nogueira - Fred Costa - Lafayette de Andrada.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às  9h1min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara  aberta  a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a

situação das famílias da ocupação Braúnas, em Ribeirão das Neves, que foram alvo

de despejo com violação de direitos fundamentais, a despeito de estarem no terreno

há 30 anos ininterruptos. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Cryzthiane  Andrade  Linhares,  Defensora  Pública  do  Núcleo

Direitos  Humanos;  Marinance  Pires  Silva,  Supervisora  de  Programas  Sociais  da

Secretaria  de  Assistência  Social  de  Ribeirão  das  Neves;  Lílian  da  Costa  Silva,

representante dos moradores da Vila Braúnas; os Srs. Marcelo Fonseca da Silva,

Procurador-Geral do Município de Ribeirão das Neves; Sandro Nogueira de Melo,

Coordenador da Defesa Civil Municipal de Ribeirão das Neves; Joviano Gabriel Maia

Mayer, advogado das famílias; Sidnei Moraes Martins e Vicente Mendonça da Costa,

representantes dos moradores da Vila Braúnas, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 3.052, 3.060, 3.062, 3.082 e 3.083/2012. 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 Durval

Ângelo  em  que  solicita  sejam  enviadas  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  ao
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Ministério Público e ao Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 30/5/2012

Às  9h15min,  comparece  no  Teatro  Zélia  Olguim,  no  Município  de  Ipatinga,  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,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o enfrentamento do “crack” na

região e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Cristina  de  Oliveira

Abrantes,  Referência  Técnica  em  Saúde  Mental  da  Clínica  PsicoSocial-Clips  e

Coordenadora  Municipal  de  Saúde;  Maria  Lúcia  Valadão,  Presidente  do  Núcleo

Assistencial  Eclético Maria da Cruz;  e os Srs.  Cemário Jesus Campos de Souza,

Secretário  Municipal  de  Assistência  Social;  Leandro  Catarina  Leal,  Presidente  da

Associação  dos  Farmacêuticos  do  Vale  do  Aço;  Pe.  Geraldo  Ildeo  Franco,  da

Paróquia  Sagrado  Coração  de  Jesus;  Alexsander  Esteves  Palmeira,  Delegado

Regional de Polícia Civil; Cap. PM César Freitas da Silva, representando o Ten.-Cel.

Francisco Assis de Oliveira, Comandante do 14º Batalhão da PMMG; Luciano Júnior

Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Municipal Antidrogas, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu

origem ao debate, passa a fazer suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

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

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, 30 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio,  Doutor  Wilson Batista  e  Neider  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

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

Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições  da  Comissão.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

1.259/2011, no 1º turno (Deputado Adelmo Carneiro Leão), e 2.897/2012, no 1º turno

(Deputado  Hely  Tarqüínio).  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 381/2011

na  forma do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  com  a

Emenda nº 1, que apresenta (relator: Deputado Doutor Wilson Batista); 656/2011 com

a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:  Deputado Doutor

Wilson Batista), e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.777/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Doutor  Wilson  Batista).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

Projeto de Lei nº 3.075/2012, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.077, 3.092 e

3.147/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicita  seja
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enviado ofício ao Diretor-Geral do Hospital Regional Antônio Dias, de Patos de Minas,

solicitando informações  sobre denúncias  de casos de assédio  moral,  carência  de

servidores  técnicos  de  farmácia,  infraestrutura  inadequada  e  irregularidades  na

atuação de acadêmicos de medicina de uma universidade particular. São recebidos

pela Presidência requerimentos dos Deputados Liza Prado e Fred Costa (2) em que

solicitam seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 268/2002,

que dispõe sobre o exercício da medicina e tramita no Senado Federal,  e Carlos

Mosconi em que solicita seja encaminhada à Gerência de Auditoria Assistencial da

Secretaria de Estado de Saúde documentação referente a denúncia de maus tratos a

pacientes  internados  na  Residência  Terapêutica  da  Pampulha,  nesta  Capital.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Neider Moreira – Doutor Viana.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 30/5/2012

Às 10h03min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Carlin

Moura e  Neilando Pimenta,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofícios dos Srs. Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de

Justiça  de  Minas  Gerais,  e  Eugênio  Ferraz,  Diretor-Geral  da  Imprensa  Oficial  do

Estado,  em  que  agradecem  o  convite  para  o  debate  público  realizado  por  esta

Comissão  e  justificam  sua  ausência.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nºs 1.899/2011, em 1º turno, e 2.994/2012, em turno único (Deputado Duarte
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Bechir); 2.282/2011, em 1º turno, e 2.579/2011, em turno único (Deputado Bosco);

2.775/2011,  em  1º  turno  (Deputado  Carlin  Moura);  e  3.059/2012,  em  turno único

(Deputado  Neilando  Pimenta).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário.  Registra-se a presença do Deputado Duarte Bechir.  Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.579/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 2.975 e 2.997/2012.  Retira-se da reunião o

Deputado Duarte Bechir. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 3.029, 3.037, 3.038, 3.048, 3.049, 3.055, 3.056, 3.057, 3.063,

3.064, 3.065, 3.078, 3.079 e 3.081/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um

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

1.551/2011, 2.785, 2.857, 2.858,  2.903, 2.904,  2.906 e 2.939/2012. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Bosco  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  2.282/2011,  em

tramitação nesta  Casa;  e  Carlin  Moura  em que solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública para debater a ampliação e o fortalecimento dos cursos do Reuni,

em especial o curso de Ciências do Estado, oferecido pela Faculdade de Direito da

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2012.

Carlin Moura, Presidente – Maria Tereza Lara.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

30/5/2012

Às  14  horas,  comparece  no  Município  de  Uberaba  o  Deputado  Durval  Ângelo,

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

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
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reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir a intervenção do Poder Judiciário que impediu, através

de  medida  liminar  prolatada  pelo  Juiz  Federal  da  1ª  Vara  Federal  da  Subseção

Judiciária de Uberaba, a discussão de temas referentes a imóvel localizado na área

rural desse Município, em reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no

Campo,  ocorrida  em  16/5/2012,  em  consequência  de  violação  de  dispositivos

constitucionais com repercussão sobre direitos humanos. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Afonso  Henrique  de  Miranda

Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Conflitos Agrários; Deputado Federal Padre João; Carlos Alberto Menezes Calazans,

Superintendente  Regional  do  Incra;  Carlos  Geraldo  Valadares  Júnior,  Chefe  da

Procuradoria  Regional  do  Incra;

Carlos Alberto Valera, Promotor de Justiça Coordenador das Promotorias de Justiça

das Bacias do Rio Paranaíba e Baixo Rio Grande; Francisco Eduardo Gouvêa Motta,

Delegado Regional de Polícia Civil de Uberaba; José Oliveira da Silva, Coordenador

da Comissão Pastoral  da  Terra  em Uberlândia;  Estevão Ferreira  Couto,  Defensor

Público Federal; Carlos Gaspar Alves, Conselheiro da OAB-MG - 14ª Subseção de

Uberaba - ; João Francisco Andrade Lima Oliveira, Delegado de Polícia Civil; Cel. PM

Laércio  dos  Reis  Gomes,  Comandante  da  5ª  Região  da  Polícia  Militar,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,  na condição de

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 4 de junho de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Rômulo Viegas – Sargento Rodrigues – Célio Moreira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor



708
____________________________________________________________________________

Viana,  Antônio  Júlio,  Gustavo  Perrella  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

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

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

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica que está aberto até o dia 11/6/2012 o prazo

para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.164/2012. O Presidente acusa

o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os

deputados  citados  a  seguir:  no  1º  turno,  Projetos  de  Lei  nºs  2.382/2011  (Romel

Anízio) e 2.745/2011, 2.996 e 3.086/2012 (Zé Maia); e, em turno único, Mensagens

nºs  225,  228  e  233/2012  (Doutor  Viana);  226,  232  e  234/2012  (Romel  Anízio);

227/2012 (João Vítor Xavier); 229/2012 (Zé Maia) e 230, 231 e 235/2012 (Gustavo

Perrella).  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  de  pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  58/2011  e  3.060 a

3.062/2012 por não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela ratificação, em turno único,

dos regimes especiais de tributação encaminhados pelas Mensagens nºs 225, 228 e

233/2012 (relator:  Doutor  Viana)  e  227/2012 (relator:  Deputado Doutor  Viana,  em

virtude de redistribuição); 226, 232 e 234/2012 (relator: Deputado Romel Anízio) e

230, 231 e 235/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella), os quais concluem pela

apresentação de projeto de resolução; e é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.382/2011  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas (relator: Deputado Romel Anízio). Na fase

de discussão, em turno único, do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui

pela ratificação, por meio de projeto de resolução, do regime especial de tributação

encaminhado pela Mensagem nº 229/2012, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado  Antônio  Júlio.  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 Resolução nºs 2.989 a 2.991 e 2.993/2012, que
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receberam parecer por sua aprovação na forma dos Substitutivos nº 1. 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  requerimentos  da  Comissão  de

Direitos  Humanos  (3)  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  para

debater os valores recebidos pelos Conselheiros das empresas públicas do Estado

de Minas Gerais, dentre elas Copasa, Cemig, Codemig, Cohab, Gasmig e Copanor;

para  debater  a  alteração  nas  regras  de  pagamento  da  energia  fornecida  para

distribuição de água na região da Sudene, antes arcada pelas Prefeituras Municipais

e agora transferida para as associações comunitárias dos Municípios; e para apurar

denúncia  de  fraude  no processo  de  concessão  do  estacionamento  do  Centro  de

Especialidades Médicas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença 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 junho de 2012.

Doutor  Viana,  Presidente  –  Gustavo  Perrella  –  Rômulo  Viegas  –  Lafayette  de

Andrada.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 30/5/2012

Às  14h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Timóteo  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, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir o enfrentamento do “crack” na região e a discutir e

votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Virginia  Scarpatti,  Vereadora  à  Câmara Municipal  de

Timóteo; Patrícia Dias Silva, Secretária Municipal de Assistência Social de Timóteo;

Nádja  Maria  Fernandes,  Defensora  Pública,  e  os  Srs.  Douglas  Willkys  Alves  de

Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo; Wanderley Nobre, Willian Salim

Costa, José Vespasiano Cassimiro, José Constantino Coronel,  Cleydson Drumond,

Vereadores à Câmara Municipal  de Timóteo;  Marcos da Luz,  Vereador  à Câmara

Municipal  de Coronel  Fabriciano;  Pe.  Sérgio Henrique, Administrador Paroquial  da
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Paróquia  São  Sebastião;  Marconi  José  Freitas  da  Nóbrega,  Presidente  da

Comunidade Terapêutica Projeto Vida; Alfredo Peri, Psicopedagogo da Comunidade

Terapêutica Monte Sinai; José Pedro de Souza, Gerente-Geral da Associação Clínica

de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras; Weliton Inácio da Silva, Presidente do

Conselho  Municipal  Antidrogas  de  Timóteo;  Cabo  PM  Clístenes  Silvestre  Alves,

representando o Cap. PM Sérgio Renato, Comandante da 85ª Cia. de Polícia Militar;

Simone Costa Klein, Terapeuta Ocupacional da Comunidade Terapêutica Esperança,

representado André Vargas Diniz, Coordenador; Luciano Júnior Oliveira, Coordenador

da Coordenação Metropolitana Vale do Aço; Ricardo Megre Álvares da Silva, Gerente

de Atenção Básica da Prefeitura de Timóteo, representando Fabiano Moreira da Silva,

Secretário  Municipal  de  Saúde,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 31 de maio de 2012.

Paulo Lamac, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 14h31min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Luiz  Henrique  e  Fred Costa  (substituindo  o  Deputado  Deiró  Marra,  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 Luiz Henrique,

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

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

destina a 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:
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Projetos  de  Lei  nºs  3.060  e  3.061/2012  (Deputado  Fred  Costa)  e  3.062/2012

(Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de lei nºs 3.060 a 3.062/2012, que

receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite - Tiago Ulisses.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Romel Anízio e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Romel  Anízio,

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

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

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

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.151/2012, em

turno único, do qual designou como relator o Deputado Romel Anízio. 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 3.096 e

3.114/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Inácio Franco (2) em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater o andamento dos
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processos de georreferenciamento em propriedades mineiras; e seja encaminhado à

Diretoria-Geral do Incra, à Superintendência dessa autarquia no Estado e ao Exército

Brasileiro pedido de informações, com envio de dados oficiais referentes à questão,

sobre a quantidade de processos de georreferenciamento demandados e cumpridos

em propriedades mineiras nos últimos dois anos; e da Deputada Liza Prado em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater e colher sugestões

de agricultores familiares quanto às dificuldades que vêm enfrentando na venda direta

de produtos às escolas e para conhecer as experiências exitosas desses agricultores.

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

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Fabiano Tolentino – Tiago Ulisses – Doutor

Viana.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

30/5/2012

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara

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

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

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião se destina a 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 João Leite e Rômulo Viegas em que solicitam seja

encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de providências para

determinar a unificação e a integração dos cadastros efetivados pelos serviços de

assistência  social  no  Estado,  especialmente  Cras  e  Creas,  com  o  intuito  de  dar
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conhecimento  dos  dados  sobre  pessoas  em  situação  de  rua  e  andarilho  e  de

consolidar esses dados; João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas em que

solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  conhecer  os  dados

levantados  pela  Fundação João Pinheiro  a  respeito  de  indicadores  e  estudos  de

segurança pública no Estado; Sargento Rodrigues (8) em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater os desafios e os avanços trazidos pela

implantação da Lei Estadual nº 19.981, de 28/12/2011, bem como os mecanismos de

fiscalização e as medidas adotadas pelas  autoridades competentes pra garantir  o

cumprimento da referida lei; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

providências para lotar um escrivão de carreira na delegacia de polícia do Município

de Rio Casca; seja encaminhado ao Secretário  Nacional  de Direitos  Humanos da

Presidência da República pedido de providências para alterar a Lei Federal nº 12.127,

de 2009, de modo que adultos e idosos possam ser incluídos no cadastro nacional,

unificando-se os bancos de dados dos Estados; seja encaminhado ao Secretário de

Estado  de Defesa Social  pedido  de  providências  para  disponibilizar  à  Divisão de

Referência da Pessoa Desaparecida equipamentos como “softwares” de simulação

de atualização de fotos, binóculos digitais, “tablets”, armadilhas digitais que permitem

rastrear o endereço Internet Protocol de computadores, bem como helicópteros para

buscas nas regiões integradas de segurança pública; seja encaminhado à Presidente

do Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas – pedido de providências para

intensificar e ampliar a campanha Volta, que tem por objetivo contribuir na localização

de pessoas desaparecidas com a divulgação de filmes e fotos nos principais veículos

de comunicação e a distribuição de cartazes em todo o Estado; sejam encaminhadas

cópias  dos  vídeos  gravados  pela  TV  Assembleia  dos  depoimentos  das  mães  do

menor Pedro Prates Beltrão e do garoto Douglas, desaparecidos, ao Comandante-

Geral da Polícia Militar, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao

Chefe da Polícia Civil; sejam encaminhados os trechos das notas taquigráficas da 14ª

Reunião Ordinária desta Comissão que contêm as manifestações dos familiares de

Vinícius  Maia  de  Carvalho  e  do  Sargento reformado Marcos dos  Reis  Henriques,

desaparecidos desde 2011, e documento relativo ao caso ao Comandante-Geral da

Polícia Militar, ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao Chefe da
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Polícia  Civil;  seja  encaminhado  ao  Juiz  da  Vara  de  Contagem  responsável  pelo

Inquérito  Policial  nº  151/12 pedido  de  providências para agilizar  o deferimento da

quebra de sigilo telefônico requerida pela autoridade policial  nos autos do referido

inquérito,  instaurado  para  apuração  do  desaparecimento  de  Marcos  dos  Reis

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Maria Tereza Lara, Presidente – Sargento Rodrigues – Dalmo Ribeiro Silva – Célio

Moreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 31/5/2012

Às 9h15min, comparecem ao Teatro Zacaria Marques, em Muriaé, os Deputados

Paulo Lamac e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir o problema do “crack” e seu

enfrentamento. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Rosa de Fátima Dutra, assistente social do Projeto Elohim; e os Srs. Cloves

Eduardo  Benevides,  Subsecretário  de  Estado  de  Políticas  sobre  Drogas;  Sinésio

Pereira  de  Melo,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Muriaé;  Carlos  Eduardo  de

Oliveira,  Defensor  Público  na  Comarca  de  Muriaé;  Alexandre  de  Assis  Moreira,

Assessor,  representando  o  Sr.  Augusto  Vinícius  Fonseca  e  Silva,  Juiz  da  Vara

Criminal  da  Comarca  de  Murié;  o  Ten.-Cel.  PM  Rodrigues,  Comandante  do  47º

Batalhão  de  Polícia  Militar  de  Muriaé;  o  Sgt.  PM  Ronaldo  Sérgio  de  Souza,

Coordenador do Programa Educacional de Resistência às Drogas em Muriaé; o Sgt.

PM Fabiano Antônio e Silva, Diretor da Comunidade Terapêutica Elohim e Presidente

do  Conselho  Municipal  Antidrogas  de  Muriaé;  os  Srs.  Patrick  de  Araújo  Silva,

Conselheiro  da 36ª  Subseção da OAB-MG, de Muriaé,  representando a Sra.  Ana

Paola Medeiros de Oliveira Carneiro, Presidente dessa subseção; Gustavo Ferreira

de Oliveira, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Muriaé; Otávio de Assis
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dos Santos, Presidente da Comunidade Terapêutica El Shaday; Volney Rosa da Silva,

Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Muriaé; o Cap. PM

Denio Sebastião Martins de Carvalho, Chefe de Recursos Humanos do 47º Batalhão

de  Polícia  Militar  de  Muriaé,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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

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

Sala das Comissões, 5 de junho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Liza Prado – Célio Moreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/6/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Neider Moreira e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão. Estão presentes

também  os  Deputados  Dinis  Pinheiro  e  Pompílio  Canavez.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, com

base no art.120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior  e  dá-a  por  aprovada.  A Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a

apresentação  da  campanha  Assine  +  Saúde,  que  tem  por  objetivo  a  coleta  de

assinaturas para a apresentação de projeto de lei  de inciativa popular propondo o

investimento  de  10%  da  receita  corrente  bruta  da  União  na  saúde  pública.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Eugênio

Pinto, Prefeito Municipal de Itaúna; Pedro Paulo Pinto, Vice-Prefeito de Itaúna; Édio

Gonçalves Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Itaúna; a Sra. Kênia Silveira

Carvalho  Damásio,  Superintendente  Regional  de  Saúde  em  Divinópolis,

representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Estado  de

Saúde; os Srs. Paulo Roberto Pio Duarte, Humberto dos Santos Rocha e Leandro

Dornas  de  Oliveira,  Defensores  Públicos  e  Coordenadores  Locais  da  Defensoria

Pública de Minas Gerais; Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica
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de Minas Gerais;  Adalberto Rodrigues da Fonseca, Prefeito  Municipal  de Cláudio,

representando  o  Sr.  Ângelo  José  Roncalli  de  Freitas,  Prefeito  Municipal  de  São

Gonçalo do Pará e Presidente da Associação Mineira de Municípios; a Sra. Vanésia

Aparecida de Lima Bernardes, Secretária Municipal de Saúde, representando o Sr.

Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Colegiado de Secretários Municipais de

Saúde;  Alberto  Gigante  Quadros,  Secretário  do  Conselho  Regional  de  Medicina,

representando o Presidente João Batista Gomes Soares; a Sra. Jussara Francisca

Santos, Diretora da Escola Estadual de Itaúna; e o Padre Francisco Cota de Oliveira,

da Paróquia de Santana, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a  palavra  ao  Deputado Carlos  Mosconi,  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao evento, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Adelmo Carneiro Leão, Presidente – Doutor Viana – Carlin Moura – Paulo Guedes.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sargento Rodrigues e Célio Moreira, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria

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

Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios das Sras. Miriam Vaz Chagas, Juíza de Direito da Comarca de

Ribeirão das Neves, Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil,  e Andrea
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Mismotto Carelli,  Promotora de Justiça e Coordenadora do CAO-IJ-MG, e dos Srs.

Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,

Secretário  de  Defesa  Social,  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do

Tribunal de Justiça do Estado (3), Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da

Assessoria Institucional da PMMG, Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça, e Jorge Alexandre de Andrade Rodrigues, Promotor de Justiça (31/5/2012);

da Sra. Kátia Luciene de Azevedo Saraiva, Vice-Presidente da Subseção OAB-MG de

Várzea  da  Palma,  e  dos  Srs.  Vicente  de  Paula  Moreira  de  Souza,  Vereador  da

Câmara  Municipal  de  Caxambu,  e  Fidelcínio  Pedrosa  Filho,  Diretor  de

Telecomunicações  da  Polícia  Civil  (1º/6/2012).  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 439/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2

(relator:  Deputado  Sargento  Rodrigues).  O  Deputado  Célio  Moreira  retira-se  da

reunião. Registra-se a presença da Deputada Liza Prado. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 3.162, 3.175 a 3.177, e 3.181 a 3.183/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em que solicita

seja  formulada manifestação de aplauso aos policiais  militares  lotados  na 3ª  CIA

ROTAM/P2/EM/BTL, pela atuação no Bairro Bom Jesus, que culminou na apreensão

de drogas,  2 armas  fogo,  além da quantia  de aproximadamente R$ 5.400,00 em

dinheiro  e  outros  materiais  úteis  à  fabricação  e  à  comercialização  de  drogas,

encontrados em poder de três adultos e um menor de idade, os quais foram presos

em flagrante delito  e  o menor  conduzido  ao Dopcad,  e seja realizada reunião de

audiência pública para debater os crescentes índices de criminalidade violenta que

assolam o Município de Passos e região; da Deputada Liza Prado em que solicita

seja convidado o Secretário de Defesa Social para prestar esclarecimentos sobre seu
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planejamento  para a Pasta,  bem como os planos de  melhoria  para o efetivo  das

forças policias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 junho de 2012.

João Leite, Presidente - Célio Moreira - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 135/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com

sede no Município de Piumhi.

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  135/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com sede no Município de Piumhi,

entidade de direito privado, sem fins econômicos, que tem como objetivo proporcionar

a difusão de atividades esportivas e culturais.

Com esse propósito,  a instituição atende jovens que necessitam de alternativas

para sua prática esportiva, propiciando treinamento em futebol de campo, orientando-

os e fornecendo-lhes o material necessário. Após o aperfeiçoamento da preparação

física  e  do  domínio  da  bola,  passes,  marcação tática  e  conduta  esportiva,  forma

equipes regulares que representam o Município em competições regionais.

O objetivo  final  da instituição,  que oferece ainda acompanhamento  escolar,  é  a

formação plena do cidadão, que aprende a driblar as dificuldades da vida, tornando-
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se mais sociável na escola, no trabalho e no ambiente familiar.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Pela relevância social do trabalho desenvolvido pelo Bela Vista Esporte Clube no

Município de Piumhi, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 135/2011, em

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

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.132/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  e  Recreativa

Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.132/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva e Recreativa Mangueiras, com sede no Município de Coronel Fabriciano,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão

do civismo e da cultura física e a promoção social.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática de esportes, principalmente do

futebol  amador;  participa  de  competições,  sempre  zelando  pelo  cumprimento  da
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legislação  desportiva  vigente;  promove  reuniões  recreativas  de  caráter  social  e

cultural.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Esportiva

e Recreativa Mangueiras, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.132/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.702/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, “altera a Lei

nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo de produção do

queijo minas artesanal, 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

original.  Posteriormente,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,

analisando o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, 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.
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102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob análise pretende alterar o art. 13 da Lei n 14.185, de 2002, que

dispõe  sobre  o  processo  do  queijo  minas  artesanal.  Segundo  o  referido  artigo,

incumbe ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – desenvolver

programa de incentivo à produção do queijo  artesanal,  com recursos oriundos do

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural – Funderur.

Em sua justificação, o autor afirma que o referido fundo foi tacitamente extinto por

não atender aos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 91, de 2006, que

dispõe sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais. Dessa forma, seria

necessário adequar a Lei nº 14.185, de 2002, permitindo que o poder público financie

e desenvolva programas junto aos produtores do queijo minas artesanal.

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

constitucional que impeça a normal tramitação do projeto, haja vista que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual e não há “nenhuma restrição

no que tange à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar”.

Atenta aos objetivos da proposição e à relevância do tema, a Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial “se dispôs a contatar e ouvir atores de todas as partes

da cadeia produtiva e de controle sanitário do queijo minas artesanal e, a partir desse

panorama, analisar a necessidade de reformulação da lei sem outro parâmetro que

não  a  urgente  necessidade  de  incluir  no  mercado  formal  a  sua  produção  e

comercialização, sem abrir mão da qualidade e inocuidade do produto”. Tal iniciativa

ensejou a apresentação do Substitutivo nº 1, que, para além de uma mera discussão

da Lei nº 14.185, de 2002, propõe a edição da Lei dos Queijos Artesanais de Minas.

Inicialmente,  o  referido  substitutivo  apresenta  conceitos  sobre  queijo  artesanal,

queijaria, queijaria núcleo, queijeiro, entreposto, termo de compromisso, ente outros.

Em seguida, define quais são os queijos artesanais fabricados no Estado com massa

crua e com massa cozida, bem como seus respectivos processos de fabricação.

Os arts. 6º e 7º estabelecem, respectivamente, que o leite empregado na fabricação

do queijo artesanal será retirado e beneficiado na propriedade de origem e que a

água utilizada será potável, podendo provir de nascente, cisterna revestida ou poço
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artesiano.

Nos artigos subsequentes estão previstas as formas assecuratórias da qualidade e

inocuidade  do  queijo  artesanal;  exigências  para  se  instalar  a  queijaria  e  seus

respectivos responsáveis; condições e formas de transporte dos queijos.

Conforme o art.  19, para o desenvolvimento da produção de queijos artesanais,

cabe  ao  Estado,  diretamente  ou  por  meio  de  convênios  e  outros  instrumentos

congêneres,  implementar  e  manter  mecanismos  que  promovam,  entre  outras

situações, a adequação sanitária e a melhoria do rebanho bovino.

Ao final, propõe-se a aplicação de penalidades para quem descumprir, fraudar ou

infringir os dispositivos da proposição e a revogação da Lei nº 14.185, de 2002.

Contudo, é necessário apresentar algumas alterações ao Substitutivo nº 1. Assim,

com o objetivo de assegurar a observância do planejamento e orçamento do Estado,

tornando  mais  claro  o  comando do “caput”  do  art.  19  e  do  seu parágrafo  único,

apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação  das  medidas  constantes  no  projeto  original  e  no  substitutivo

apresentado  não  implicam  despesas  para  o  erário,  pois  estabelecem  conceitos

técnicos, métodos e processos de produção, condições para instalação das queijarias

e comercialização dos seus produtos,  critérios  de controle e fiscalização,  ou seja,

normas gerais sobre a produção dos queijos artesanais no Estado.

Por oportuno, destaca-se que a Lei nº 20.024, de 2012, e a Lei nº 20.026 de 2012,

que dispõem, respectivamente, sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  2012-2015  e  o  orçamento  anual  do  Estado  para  o  exercício  de  2012

contemplam ações que, em última análise, podem atender a algumas das medidas

constantes na proposição.

Nesse  sentido,  citamos  as  ações  Desenvolvimento  do  Agronegócio  de  Minas

Gerais,  Certificação de Propriedades Agropecuárias e Agroindustriais,  Cadastro de

Agroindústria de Pequeno Porte, Vigilância Sanitária Animal e Fiscalização Móvel do

Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de Origem Animal.
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Por fim, é preciso lembrar que o objetivo de se desenvolver a produção dos queijos

artesanais mineiros pode deixar de ser contemplado, caso não sejam incluídas ações

nos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, isto é, no PPAG e na LOA.

A aprovação da matéria é apenas o primeiro passo para que a intenção do autor seja

realizada.  Assim,  deve-se  aproveitar  o  momento  da  apreciação  daqueles

instrumentos  de  planejamento  nesta  Casa,  quando  é  possível,  de  fato,  criar  ou

modificar políticas, a fim de direcionar recursos públicos para os objetivos e ações

almejados no projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.702/2011, no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” e ao parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 a seguinte

redação:

“Art. 19 – Para o desenvolvimento da produção dos queijos artesanais mineiros, 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:

(...)

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  de  queijos  artesanais  de  produtores

cadastrados.”.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas - Tiago Ulisses - Gustavo Perrella.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 6/6/2012, a seguinte comunicação:
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Do Deputado Vanderlei Miranda em que notifica sua ausência do País no período

de 2 a 8/6/2012. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/6/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Entrega de placa - Palavras do

Desembargador  José  Altivo  Brandão  Teixeira  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Viana - Gustavo Corrêa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Doutor Viana, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Justiça Eleitoral e o Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais pelos 80 anos de sua criação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, representando

o Governador do Estado, Antonio Anastasia; e os Exmos. Srs. Desembargador José

Altivo Brandão Teixeira, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais -
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TRE-MG  -;  Rúsvel  Rocha,  Procurador-Geral  Adjunto  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito Municipal, Márcio Lacerda; Vereador Pablo César, o Pablito,

representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Léo

Burguês; e Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, Vice-Presidente do TRE-MG.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença em Plenário do Exmo. Sr. Juiz Maurício Torres

Soares, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; da Exma. Sra. Juíza

Luciana Diniz Nepomuceno, membro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

dos  Exmos.  Srs.  Juiz  Octávio  Augusto  de  Nigris  Boccalini,  membro substituto  do

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Juiz Flávio Couto Bernardes, membro

substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Eduardo Morato Fonseca,

Procurador Regional Eleitoral; Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, membro

substituto  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais;  Desembargador  Paulo

Tinoco,  ex-Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais;

Desembargador  Kelsen  do  Prado  Carneiro,  ex-Presidente  do  Tribunal  Regional

Eleitoral  de Minas Gerais;  Desembargador  Eduardo Andrade;  Juiz Maurício Pinto,

Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  de  Propaganda  Eleitoral  do  Tribunal

Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais;  Maurício  Peixoto,  Procurador-Geral  da

Assembleia; do Sr. José Geraldo de Oliveira Prado, Secretário-Geral da Mesa; e da

Exma.  Sra.  Elizabeth  Rezende  Barra,  Diretora-Geral  da  Secretaria  do  Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Neste momento faremos a leitura de mensagem encaminhada pelo Senador Aécio

Neves. (- Lê:) “Sr. Presidente, uno-me à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais na homenagem aos 80 anos da criação da Justiça Eleitoral e da instalação do

Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas  Gerais,  congratulando-me  com  todos  que

realizam, com eficiência e dedicação, o trabalho da Justiça Eleitoral em toda Minas

Gerais. Atenciosamente, Senador Aécio Neves.”

Execução do Hino Nacional

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

pelo saxofonista Sd. Ramos, da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar

de Minas Gerais.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Convidamos  todos  a  assistir  um  vídeo institucional  sobre  a  Justiça

Eleitoral.

- Procede-se à exibição do vídeo.

“A repórter - No dia 24/2/2012, a Justiça Eleitoral, responsável pela organização e

condução das eleições, completa 80 anos de sua criação, em 1932, com uma história

de lutas e conquistas que você conhece agora. A Justiça Eleitoral nasceu a partir da

ideia de se criar um órgão para cuidar exclusivamente das eleições. Desde os tempos

do  Império  havia  denúncias  de  prática  de  fraudes  eleitorais.  Para  mudar  essa

realidade, na década de 30 surgiu um movimento que buscava a modernização do

País, a chamada Revolução de 1930, e uma de suas bandeiras foi a moralização do

processo eleitoral. Em 1932, o primeiro Código Eleitoral cria a Justiça Eleitoral, com a

tarefa de realizar todos os trabalhos eleitorais. Em maio do mesmo ano, O Tribunal

Superior Eleitoral instala-se no Rio de Janeiro.

O entrevistado - Foi o passo mais decisivo para a legitimação do sistema político.

Por que a legitimação? Porque era um poder independente que passou a julgar as

eleições. E não só a julgar, mas a fiscalizar o processo eleitoral, a diplomar aqueles

que eram eleitos. Então, isso foi uma verdadeira revolução.

A repórter - O Código de 32 introduziu o voto secreto, o alistamento feminino e o

sistema de representação proporcional  em dois  turnos  simultâneos.  Pela  primeira

vez, a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, mas ainda era admitida

a  candidatura  avulsa.  Esse  Código  já  previa  o  uso  de  máquina  de  votar,  o  que

aconteceu na década de 90.

A entrevistada - Essa também era uma ideia no sentido de eliminar a intermediação

do ato de votar – não é? - até o ato de apuração, para que não houvesse interferência

na vontade desse eleitor.

A repórter – Em novembro de 1937, Getúlio Vargas dá início ao Estado Novo. A

Polaca,  como ficou  conhecida  a  Constituição de  37,  extinguiu  a  Justiça  Eleitoral,

aboliu  os  partidos  políticos,  suspendeu  as  eleições  livres,  estabeleceu  a  eleição

indireta para Presidente da República, com mandato de seis anos. Após oito anos no
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poder, Vargas foi  deposto em 29/10/1945, por um golpe que uniu a oposição aos

militares.  Era  o  fim  do  Estado  Novo.  Conhecido  como Lei  Agamenon,  o  Código

Eleitoral de 1945 restabeleceu definitivamente a Justiça Eleitoral no País, que voltou

a organizar  o alistamento eleitoral  e  as  eleições.  O Tribunal  Superior  Eleitoral  foi

novamente criado e passou a funcionar no Rio de Janeiro, onde permaneceu até

1960.

O entrevistado - Os Poderes voltaram a ser independentes e harmônicos, como diz

a Constituição até hoje. Não é? E a Justiça Eleitoral está exatamente colocada nesse

contexto, porque a Justiça Eleitoral é uma Justiça do Poder Judiciário e do Brasil

inteiro, evidentemente. Mas é vinculada a quê? É uma parte do Poder Judiciário, e

uma parte importante para a democracia, porque sem legitimidade de eleições não

existe democracia.

A entrevistada - Em 45, com o fim da ditadura do Estado Novo, era preciso preparar

o  País  para  o  estabelecimento  da  democracia.  E  um  desses  instrumentos

fundamentais  era  justamente  o  restabelecimento  da  Justiça  Eleitoral.  O  Código

Eleitoral  de  45,  que  recriou  a  Justiça  Eleitoral,  resgatou,  na  realidade,  diversos

dispositivos que já estavam no Código de 32. Então, por exemplo, o sigilo do voto,

que foi, assim, a grande contribuição da Justiça

Eleitoral para a democracia brasileira, os instrumentos criados para garantir, de fato,

que o voto fosse sigiloso já estavam lá em 1932.

A repórter  –  Uma  das  tarefas  importantes  da  Justiça  Eleitoral,  depois  de  sua

reinstalação,  em  1945,  foi  conscientizar  as  pessoas  sobre  o  ato  de  votar.  A

Constituição da República promulgada em 1946 consagrou a Justiça Eleitoral como

um órgão do Poder  Judiciário.  Em abril  de  1960,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  foi

transferido para a nova Capital federal, em Brasília. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu

sob o regime militar. O período foi marcado por uma sucessão de atos institucionais

com os quais o regime militar conduziu o processo eleitoral, lembranças muito vivas

na memória do eleitor João Batista de Medeiros, que, aos 79 anos de idade, não abre

mão de participar da vida política do País.

O  entrevistado  -  A gente  brigava  pelos  candidatos,  brigava  pelas  eleições.  Aí,

quando  vieram  os  militares,  que  cancelaram  tudo,  foi  uma  decepção  total.  Uma
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decepção total porque nós não tínhamos mais vez nem voz. Graças a Deus, no dia

em que votamos nas eleições diretas foi o renascimento do Brasil. E graças a esse

renascimento do Brasil, nós conseguimos renascer também como cidadãos, votando

em quem a gente escolhia, não no que era determinado.

A repórter  –  Com a  redemocratização,  começa uma nova  etapa na  história  da

Justiça  Eleitoral.  Em  1985,  após  campanha  pela  realização  de  eleições  diretas,

Tancredo Neves é eleito Presidente por um colégio eleitoral mas nem chega a tomar

posse. Com a morte de Tancredo, José Sarney assume a Presidência da República.

Nessa  época,  o  País  vivia  uma  nova  realidade  democrática.  Várias  alterações

jurídicas foram feitas, dentre elas a promulgação da Emenda à Constituição nº 25,

que restabeleceu eleições diretas para Presidente e Vice.

Da redemocratização do País, surge a necessidade de uma nova carta política,

promulgada em 1988, a Constituição Cidadã estabeleceu a eleição direta para os

cargos de Presidente, Governador, Prefeito, Senador, Deputado e Vereador. Instituiu

o referendo e o plebiscito como formas de participação popular. A nova carta também

trouxe o voto facultativo para os analfabetos, jovens com idade entre 16 e 18 anos e

idosos com mais de 70 anos.

O entrevistado - Estou passando por esta vida como cidadão que vota, que procura

acertar  no  voto  e  que jamais  votou  só  para  ser  beneficiado  por  esse ou aquele

candidato.

A entrevistada - Se todos os brasileiros tivessem o voto consciente, realmente nós

conseguiríamos mudar o futuro do País.

A repórter - De 88 para cá, a Justiça Eleitoral promoveu muitos avanços, o primeiro

deles  foi  a  criação  do  Cadastro  Nacional  de  Eleitores  em  1986.  O  registro  das

informações dos cidadãos deixou de ser feito em papel  pelos  Estados. Em 1996,

parte  dos  eleitores  passou  a  votar  por  meio  de  urna  eletrônica.  Em  2000,  essa

inovação foi estendida a todas as seções de votação. Depois de informatizar o voto, a

Justiça Eleitoral começou a se preparar para dois novos desafios: o recadastramento

gradual  dos  eleitores  para  identificação  por  meio  das  digitais  e  a  utilização  de

satélites em locais distantes para transmissão cada vez mais rápida dos resultados

das eleições.
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O entrevistado - Nós acreditamos que um ponto importante da Justiça Eleitoral é

fazer com que o eleitor realmente acredite e confie no processo que nós trabalhamos.

Fazer com que ele tenha a certeza de que o voto que colocou na urna eletrônica é um

voto contabilizado e totalizado. Para isso nós investimos muito além da segurança

das urnas eletrônicas na rapidez da transmissão desses votos até o Tribunal Regional

Eleitoral,  onde  é  totalizado.  Para  isso  utilizamos  tecnologias  de  comunicação  de

dados, dentre elas a de comunicação via satélite. Isso faz também com que os votos

das regiões mais distantes sejam os primeiros a chegar. Em menos de meia hora,

após o final da eleição, eles já estão no TRE.

A repórter - E já a partir de 2012, não será mais necessária a utilização de duas

urnas no caso de uma consulta popular feita no mesmo dia de uma eleição.

O entrevistado - Com o aprimoramento dos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo

próprio TSE, a consulta popular pode acontecer junto a uma eleição sem que exista

algum tipo de confusão entre os votos. Para ser totalizado de forma unificada e existe

um resultado próprio para consulta popular e um resultado próprio para as eleições.

A repórter - Cada vez mais, a Justiça Eleitoral obtém reconhecimento nacional e

internacional pelo trabalho desempenhado na gestão das eleições.

O entrevistado - Não há nenhum país que tenha uma Justiça Eleitoral tão atuante,

tão dinâmica, tão rápida, tão eficaz e tão legitimadora do sistema eleitoral e, mais do

que  isso,  da  própria  legalidade  do  regime.  Tudo  isso  nos  faz  hoje,  em  matéria

eleitoral, o País mais moderno do mundo.

A repórter  -  Essa  atuação  eficiente  tem  contribuído  para  o  aprimoramento  da

democracia do País, garantido a transparência nos processos eleitorais e o respeito à

vontade do povo, expressa por meio das urnas.”

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem e, na sua pessoa, saúdo os diversos parlamentares aqui presentes; o

Exmo.  Sr.  Desembargador  José  Altivo  Brandão  Teixeira,  Presidente  do  Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais - na sua pessoa, quero também saudar os ex-

Presidentes daquela Corte -; o caríssimo Dr. Rúsvel Rocha, Procurador-Geral Adjunto
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de Belo Horizonte, neste ato representando o Prefeito Municipal Márcio Lacerda; o

caríssimo Vereador  Pablo César,  Pablito,  representando o Vereador  Léo Burguês,

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e o Exmo. Sr. Desembargador

Antônio  Carlos  Cruvinel,  Vice-Presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral.  Quero

saudar, de forma muito calorosa, a comunidade técnica e administrativa do Tribunal

Regional Eleitoral e aproveitar que estou aqui, em minha Casa, para saudar também

os ex-colegas e colegas da Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso Secretário-

Geral  José Geraldo Prado.  Permitam-me saudar  a Deputada Liza  Prado,  fazendo

aqui uma homenagem à bancada feminina nesta Casa. Para não deixar de fazer um

registro  de  coração,  quero  saudar  todos  aqueles  que  aqui  se  encontram  nesse

conclave, na pessoa do amigo Desembargador José Edgard Penna Amorim Pereira,

que foi  Procurador  desta Casa,  e ainda os nossos Procuradores.  Enfim,  saúdo a

nossa comunidade da Assembleia.

Senhoras e senhores, o Exmo. Sr. Governador Antonio Anastasia, impossibilitado

de estar presente nesta reunião especial,  que assinala com destaque, na agenda

institucional da democracia, os 80 anos de criação da Justiça Eleitoral e de instalação

do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, incumbiu-me de aqui representá-lo,

trazendo suas escusas pela  ausência,  mas,  sobretudo,  os  calorosos aplausos  ao

Poder Legislativo pela promoção deste evento, e a esta Justiça Especializada, pela

celebração de sua maturidade como verdadeira guardiã da vontade eleitoral. Assim,

honrada  de  compartilhar  desse  concerto  de  cidadania,  peço  vênia  aos  senhores

parlamentares,  aos  senhores magistrados,  às  demais  autoridades  aqui  presentes,

aos servidores do TRE e a todos que participam dessa corrente festiva para fazer-

lhes a saudação em nome de S. Exa., o Governador Antonio Anastasia.

Inicio com uma advertência de Jorge Caldeira, cientista político, ao afirmar, em linha

até  destoante  da  história  oficial,  que  a  tradição  de  eleições  no  Brasil,  embora

ignorada pela  intelectualidade,  remonta  à  fundação das  primeiras  vilas,  em 1532.

Premissa  que  permite  repensar  a  concepção  brasileira  de  soberania  popular  e

reivindicar um fio mais remoto da experiência democrática e - por que não dizer -

reescrever a própria história das nossas cortes da democracia.

De fato as narrações do cientista político mostram recorrência de eleições locais no
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Brasil  colonial e a ausência de casos graves de ditadura nesse nível de governo.

Resgatam também, no Brasil independente, a ampliação da soberania popular, com a

criação das duas novas instâncias eleitorais, acrescendo-se, aos antigos pleitos das

vilas, os das Assembleias das províncias e do Poder Legislativo Nacional.  É certo

também  que  o  império  foi  um  período  de  convívio  de  um  Poder  Legislativo  de

soberania popular  com um Poder  moderador  na mão da autoridade imperial,  que

jamais perdeu uma eleição, sobrepondo-se, portanto, à vontade popular.

Nesse sentido, embora a soberania popular tenha sido ampliada, arregimentou-se

toda  a  pletora  de  meios  para  falsear  a  vontade  do  eleitor:  exclusão  de  pobres,

mulheres, analfabetos, pressão de autoridades, voto aberto, Juízes eleitorais parciais,

uso do dinheiro. Nada disso é novidade. Só a República veio dar fim à coexistência

das duas soberanias e impor a regra burguesa que se tornou universal: “Todo poder

emana do povo e em seu nome será exercido”.

Consoante à mesma lição de Caldeira, as instâncias eleitorais se diversificaram,

mas  o  hábito  levava  Presidentes  a  agirem  como  monarcas,  apoiados  por  um

Judiciário pouco independente. O Executivo central, não o coronel, representava o

“locus” desse reacionarismo no período republicano.

Sem desconhecer os precedentes, a Justiça Eleitoral, na moldura de seu quadro

oficial,  comemora seu 80º  aniversário  de  institucionalização e  independência  num

cenário democrático, em aliança cada vez mais estreita com a cidadania, sob o signo

da modernidade, e agora sob a condução de uma mulher, a Ministra Cármen Lúcia

Antunes  Rocha,  mineira  do  Norte  de  Minas,  na  Presidência  do  Superior  Tribunal

Eleitoral. Resgato palavras de S. Exa., o Governador do Estado, na solenidade de

posse da Ministra Cármen Lúcia, no último dia 18 de abril, em Brasília. Chamando a

atenção para o alto significado da investidura tanto para Minas quanto para o Brasil, o

Governador afirmava ser a posse então festejada a demonstração de que estamos

caminhando firmemente para a plena igualdade entre os gêneros no Brasil.

Igualdade de gêneros: eis um tema candente da realidade brasileira de todos os

tempos. Na linha histórica das lutas feministas no Brasil,  1932 marca a conquista,

pelas  mulheres,  do  direito  de  votar,  ainda  que  sob  restrições,  conforme  as

disposições do Código Eleitoral Provisório, de 24 de fevereiro daquele ano. A Justiça
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Eleitoral autônoma e independente dos Poderes Legislativo e Executivo e a cidadania

das mulheres são berçadas na alvorada de um mesmo tempo. Outrora, púnhamos

por terra o regime imperial, fazendo instalar na “terra brasilis” o regímen republicano.

Fizemos,  porém,  uma  revolução  incompleta,  porquanto  se  esteve  a  permitir  a

estruturação de uma verdadeira "colmeia oligárquica", apropriando-me das palavras

de Renato Lessa.

Ora, um dos sustentáculos da República Velha, quiçá seu mais robusto mecanismo

institucional de endogenia, fora a malsinada Comissão de Verificação dos Poderes,

que  laborava  para  favorecer  a  permanência  dos  poderosos,  em  detrimento  da

vontade consagrada nos escrutínios.

É sob a influência do discurso tenentista da revolução e as luzes de José Francisco

de Assis que surge o Código Eleitoral de 1932, vindo a Justiça Eleitoral autônoma a

ser  consagrada logo depois.  Na origem do movimento revolucionário de 30,  teve,

portanto, lugar o nascimento de uma governança eleitoral no Brasil,  para suster à

soberania popular e romper com a prática de eleições comandadas pelos coronéis,

carimbadas, manipuladas e desenhadas a bico de pena pela República Velha - em

regime  de  absoluta  submissão  da  vontade  eleitoral  aos  Poderes  Legislativo  e

Executivo. Vejam vocês o significado da homenagem que esta Casa Legislativa hoje

presta ao Poder Judiciário especializado da Justiça Eleitoral.

Contraditoriamente, o movimento veio a desaguar no mar turvo do Estado Novo. O

vídeo  bem  reflete  esse  quadro.  Esse  foi  um  ponto  de  inflexão  mais  severa  da

democracia brasileira. E, conquanto a Polaca de 1937 tenha se silenciado sobre a

existência  da  Justiça  Eleitoral,  terminou  por,  tacitamente,  extingui-la,  até  que  a

Constituição  de  1946,  com  Dutra,  trouxe,  de  modo  definitivo,  a  referida  Justiça

especializada para o panorama jurídico-constitucional nacional.

Em 2012, hoje, oito décadas depois do código de 1932, recebe a Justiça Eleitoral

justa e merecida homenagem da egrégia Assembleia Legislativa. Estamos celebrando

a trajetória da Justiça da soberania popular, a história remota de seus antecedentes e

a  sua  temporalidade  oficial,  tudo  como  uma  verdadeira  aquisição  evolutiva  da

democracia,  da  qual,  penso,  jamais  poderemos  prescindir.  Esse é,  igualmente,  o

pensamento de S. Exa., o Governador do Estado.
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Constitucionalmente  encarregada da  nobre  missão,  que,  a  um  só tempo,  junge

política  e  justiça,  incumbida  que  está  de  honrar  a  verdade  constitucional  e

republicana,  essa  Justiça  especializada  é  verdadeiro  pilar  da  democracia.  Pilar

fundamental. Pleonasmo? Não, pilar estruturante e concreto, fincado nas profundezas

da arquitetura política do Estado brasileiro. Nessa engenharia de tantas fraturas – e

aqui  vejo  tantos  que  sofreram  com  essas  fraturas  da  democracia  -,  deslizes,

escoramentos e “reengenhos”, a Justiça Eleitoral é o pivô central, inquebrantável, que

não verga, não rui, não se abala.

Cabe-lhe, em essência, assegurar a lisura nas escolhas dos mandatários políticos,

como garantia final da liberdade do povo.

A Justiça Eleitoral, quiçá aquela que mais forças faz bater ao vezo da tardança, ela

é célere, deve primar, sim, pela prestação célere, justa, enérgica e contemporânea,

despindo-se de toda inocência para desafiar  abusos de poder político,  abusos de

poder econômico e toda a sorte de fraude à soberania popular.

Nessa linha, podemos saudar os avanços empreendidos, o protagonismo da Justiça

Eleitoral  brasileira,  em  especial  a  de  nosso  Estado.  Quero  saudar  a  Elizabeth

Rezende e  a  sua equipe  pelo  tanto  que contribuiu  para  os  avanços  tecnológicos

daquela Casa. No campo da inovação, o Tribunal avançou muito, como acentuou o

caro Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Desembargador José

Altivo  Brandão  Teixeira,  como  um  sistema  governativo  eleitoral  que  tem  "sua

operosidade,  independência,  eficiência  e  alta  tecnologia  reconhecidos  no  mundo

afora".

Há que se saudar,  também, Sr.  Presidente Dinis  Pinheiro,  a altivez institucional

dessa Justiça Eleitoral, que, sem se acovardar diante de qualquer das personalidades

da política, sem cortejar com a popularidade ou transigir com a lei, é, antes, senhora

de dignidade elevada, de retidão e de solene imparcialidade, sempre cobrando à lei

sua inteligência mais justa e fidelidade aos reclames da Constituição. Essa é também

a oração do Governador Antonio Anastasia.

A Justiça  Eleitoral  é,  pois,  merecedora  dessa  e  de  tantas  outras  homenagens.

Dificuldades ainda há muitas por superar, como, de resto, na maioria dos Estados

contemporâneos que atuam nessa esfera e que apelam, para  além da judicatura
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responsável, digna e competente, pelo esforço conjunto da sociedade brasileira, dos

atores políticos, da consciência cidadã, da imprensa brasileira e das instituições em

torno da verdadeira soberania popular, para ruptura com os grilhões da liberdade do

povo  brasileiro,  que resistem por  outras  cartilhas  e  métodos  de  manipulação "de

massas populares sem consciência".

Senhores  parlamentares,  senhores  Magistrados,  dignas  autoridades  presentes,

sem  o  vezo  de  desprezar  ou  de  superdimensionar  as  fraturas  do  processo

democrático e, do mesmo modo, sem o oportunismo de bandeiras lançadas a esmo

em  datas  emblemáticas,  queremos  crer  que  precisamos  sim  comemorar.  Muitos

aplausos ao Tribunal Regional Eleitoral, muitos aplausos à Justiça Eleitoral como um

todo, mas é emergente uma agenda nacional que possa estimular transformações

essenciais, “tematizando” questões como ativismo judicial ou judicialização da política

“versus” efetivação de direitos; controle dos pleitos “versus” sacrifício de vocações

políticas;  democracia  representativa  “versus”  democracia  direta;  transparência  e

informação  “versus”  propaganda,  “marketing”,  demagogia  e  captura  eleitoral;

sociedade plural “versus” representação política, com o apelo de inclusão e com a

garantia  dos meios de equalização das oportunidades e, por fim, a tão propalada

reforma  eleitoral,  urgente,  focada  nos  fundamentos  éticos  das  escolhas,  para  a

afirmação da representatividade política e social.

Estejamos atentos ao rumo da navegação institucional da Justiça Eleitoral no Brasil.

Ela segue como nau capitânia da cidadania, e a bússola que orienta a tripulação

aponta o norte para a verdade eleitoral, enquanto se projeta, em especial a partir do

“impeachment” presidencial de 1992, o farol aceso em alerta contra qualquer tentação

de arbitrariedade e quebra da regra de ouro da democracia - a soberania popular.

Sr.  Presidente do TRE, Desembargador  Brandão Teixeira,  Srs.  Magistrados  dos

Tribunais da democracia, que estejamos todos - cidadãos e aqueles que militam na

faina diária da política, Presidente Dinis Pinheiro e parlamentares presentes - à altura

de sua excelsa jurisdição. Muito obrigada.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Exmo. Sr. Desembargador José Altivo Brandão Teixeira,
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Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A Justiça Eleitoral,

implantada no Brasil em 1932, mostrou, desde o início, competência na consecução

de suas funções, representando, pelo trabalho que realiza, uma das mais importantes

conquistas da democracia no Brasil. Na campanha de recadastramento eleitoral, em

1986, na informatização do processo eleitoral, em 1996, ou, ainda, no trabalho de

cada período eleitoral,  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de Minas Gerais  vem sempre

merecendo o respeito e o aplauso de seu público principal – o eleitor. A Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  no  ano  em  que  se  comemoram os  oitenta  anos  da

instalação  do  Tribunal  Regional  em  nosso  Estado,  presta-lhe  esta  merecida

homenagem.”

O Sr. Presidente - Convido a querida Secretária Maria Coeli para nos acompanhar,

por gentileza.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Desembargador José Altivo Brandão Teixeira

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais; Exma. Sra. Dra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  representando  o  Governador  do  Estado,

Antonio Anastasia; Exmo. Sr. Rúsvel Rocha, Procurador-Geral Adjunto do Município

de Belo Horizonte,  representando o  Prefeito  Municipal  Márcio  Lacerda;  Exmo.  Sr.

Vereador Pablo César, Pablito, representando o Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Exmo. Sr. Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, Vice-Presidente

do Tribunal Regional Eleitoral; Deputados estaduais; Exmos. Srs. Desembargadores

ex-Presidentes  do  Tribunal  Regional  Eleitoral;  Srs.  Desembargadores;  Exmo.  Sr.

Procurador-Geral  Eleitoral;  Srs.  Juízes  e  Sras.  Juízas;  autoridades;  exmos.  Srs.

Servidores da Justiça Eleitoral, os quais saúdo na pessoa da Dra. Elizabeth Barra;

senhores e senhoras. A Justiça Eleitoral completa 80 anos de existência em nosso

país, e, com muita honra, agradeço, em nome de toda ela, as homenagens recebidas

pelo Poder Legislativo, em nosso Estado, e as palavras elogiosas a ela dirigidas, em

nome do Exmo. Sr. Governador do Estado, pela Exma. Sra. Secretária Maria Coeli

Simões Pires.
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Vivemos  nesta  noite  um  momento  muito  especial,  marco  histórico  da  Justiça

Eleitoral de Minas Gerais, pois se experimenta neste Plenário o reconhecimento por

parte do Parlamento deste grande Estado a um sistema institucional ligado ao Poder

Judiciário em suas instâncias federal e estadual, cujo escopo é a execução das leis

que regem as eleições, os agentes políticos em todo o País e a resolução dos litígios

respectivos.

A homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ora presta

à Justiça Eleitoral, Justiça Cidadã, não somente ratifica a opinião pública brasileira e

mineira, que a considera uma das instituições mais confiáveis do País. Porém, mais

ainda demonstra o reconhecimento de toda sociedade mineira por ela representada

ao  extraordinário  desempenho  dessa  imensa  e  complexa  máquina  geradora  de

democracia,  cujas  ações  continuam  cumprindo,  cada  vez  mais  e  com  mais

transparência, firmeza e agilidade, a vital missão de tornar a verdade das urnas a

verdade  eleitoral,  como  disse  certa  vez  o  Ministro  Carlos  Veloso  quando  na

Presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

A Justiça Eleitoral, criada pelo Decreto nº 21.076, de 1932, surgiu do clamor que se

fez ouvir nas ruas e nas praças, a voz do povo. Nasceu de um parto difícil, após uma

gestação mais  do que secular.  Veio à luz no momento de densas trevas na vida

política, social e econômica de nosso país, e como um farol foi erguida para garantir o

bem mais precioso à dignidade do ser humano: a liberdade por meio da asseguração

da manifestação livre e verdadeira e do direito de o povo escolher seus dirigentes.

Desde o primeiro registro de eleições que se tem notícia no Brasil, em 1532, no

Período Colonial, ou seja 480 anos atrás, o Brasil passou por cerca de 450 normas

jurídicas relacionadas ao processo eleitoral.  O que, se por um lado, reflete bem a

necessidade básica de se respeitar as regras de um processo tão importante e de tão

complexas consequências para as sociedades, também nos faz entender que ainda

não chegamos ao ideal, comprometendo-nos, em razão disso, a uma persistente e

constante atualização das condutas e procedimentos a serem adotados de acordo

com a época e circunstâncias de cada eleição.

A Justiça Eleitoral tem essa outra e fantástica característica. Ela se modifica a partir

dos conceitos sociais, transforma-se, moderniza-se, adaptando-se aos anseios mais
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vitais dos indivíduos, por uma condição de cidadania plena, e que nos remete mais

uma vez à fundamental condição para o diálogo: a liberdade.

A Justiça Eleitoral foi criada para trazer à luz a verdade das urnas, para revelar um

peculiar mistério - o voto do eleitor. E o motivo de sua criação está claro na história

política e social de nosso povo. Todos sabemos que, se hoje desfrutamos de uma

inigualável  liberdade democrática, nem sempre tal situação existiu em nosso país.

Embora  embates  políticos  tenham  sempre  ocorrido  em  terras  brasileiros,  houve

perceptível  transformação  das  políticas  desde o  início  do  século  XIX  até  os  dias

atuais.

Em  meio  a  uma  série  de  contradições  de  caráter  político,  mas  firmemente

embasada pela necessidade de organização político-social,  foi  instituída a  Justiça

Eleitoral  no  Brasil,  mais  precisamente  no  dia  24  de  fevereiro  de  1932,  com  a

publicação  do  primeiro  Código  Eleitoral  do  País,  o  primeiro  dos  cinco  códigos

editados até os dias atuais, idealizado pelo grande jurista, político e diplomata gaúcho

Assis Brasil, que garantia, finalmente, 400 anos depois, o sufrágio universal, o voto

direto, obrigatório e secreto.

Sob esse aspecto,  vale ressaltar  que,  pela primeira vez na história  do País, as

mulheres  passaram  a  ter  direito  de  manifestar  sua  vontade  nas  urnas,  tal  foi  a

consequência dos vários movimentos sufragistas femininos ocorridos no Brasil entre

as décadas de 1920 e 1930. Também foi nesse primeiro Código Eleitoral que, pela

primeira vez, fez-se menção a uma máquina de votar.

A luta por uma ampla participação na condução dos rumos políticos e econômicos

sempre foi uma forte característica da sociedade brasileira, e os avanços obtidos nos

sistemas  institucionais  trazem  a  marca,  muitas  vezes  gravada  em  sangue,  de

compatriotas  que  deram  suas  vidas  pela  causa  da  liberdade  de  expressão,  pela

causa da cidadania plena. Em 1932, já amadurecida por inúmeros embates políticos,

revoltas e notórios atos de desrespeito à dignidade do povo brasileiro, traduzidos, em

especial,  na  manipulação  das  eleições  e  na  imposição  por  segmentos

socioeconômicos,  de  representantes  políticos  distanciados  e  desinteressados  das

reais  necessidades  da  população,  a  sociedade  brasileira  vê  contemplado  o  que

parecia  ser  um  sonho  -  a  efetivação  de  um  sistema  jurisdicional  eleitoral  que
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propiciaria uma condição de neutralidade às disputas políticas quando da votação e

apuração dos votos dos eleitores.

No dia 30/6/32, ao instalar-se em nosso Estado o Tribunal Regional Eleitoral de

Minas  Gerais,  o  Desembargador  Manoel  Vieira  de  Oliveira  Andrade  -  primeiro

Presidente do TRE mineiro - destacou que via, com justa esperança, juntamente com

toda a Nação, inaugurar-se no Brasil um poder eleitoral que teria a capacidade de

finalmente realizar a desejada verdade das urnas.

Naquele momento histórico, ao destacar as contradições de um sistema eleitoral

que, por mais de um século, desde a Independência do Brasil,  encontrava-se nas

mãos do próprio Parlamento, gerando, através das fraudes e várias outras práticas

consideradas imorais  e  vergonhosas,  nefastas  consequências  ao desenvolvimento

democrático  do  País,  o  Desembargador  Oliveira  Andrade  ressaltava  que  tão

convencido estava da importância vital da Justiça Eleitoral para a sobrevivência do

Brasil  como  nação,  que,  se  fracassassem  os  Tribunais  Eleitorais,  naquele  ano,

instituídos, o regime eleitoral no Brasil sofreria a mais completa e destruidora falência.

Falando  a  uma sociedade  cujo  descrédito  nas  eleições  era  o  mais  profundo  e

terrível possível, o primeiro Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

fez,  contudo,  uma profecia ao  afirmar  que,  ao contrário  de temer  o insucesso da

Justiça Eleitoral, ele temia infinitamente mais o sucesso dessa Justiça especializada

que  ora  nascia,  por  dar  definitiva  solução  ao  secular  problema  da  falta  de

credibilidade dos resultados eleitorais, uma vez que justamente por causa de seus

bons resultados poderia ser, num futuro próximo ou distante, perseguida, combatida e

até mesmo suprimida entre os instrumentos institucionais.

Lendo nas entrelinhas a mensagem do Desembargador Oliveira Andrade, podemos

afirmar que, embora tenha nascido do clamor popular e em meio a uma grave crise

político-institucional no País,  embora tenha sido erguida a partir  de magistrados e

juristas de caráter irrepreensível, a Justiça Eleitoral, segundo o temor de seu primeiro

Presidente, "foi criada para não dar certo" - mas deu, e muito! E agora, do alto de

seus 80 anos de existência, podemos comprovar o quanto essa Justiça especializada

tem contribuído para o desenvolvimento e aprimoramento das práticas eleitorais em

nosso país. Certo é lembrar que, estranhamente instituída por um governo ditatorial
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em meio a um caos político de dimensões inimagináveis, a Justiça Eleitoral teve um

início  bastante  tumultuado,  sendo  suspensa pouco mais  de cinco  anos  após sua

criação, em novembro de 1937, quando o regime do Estado Novo também silenciou o

Congresso Nacional - e permanecendo assim, banida, até junho de 1945, quando,

após  a  Segunda  Guerra  Mundial,  a  ordem  democrática  e  constitucional  retorna

também ao Brasil. Válido também destacar que, durante o Regime Militar, a Justiça

Eleitoral viu-se limitada pelas determinações dos atos institucionais.

Sem estrutura,  sem funcionários, dispondo apenas do que restava de móveis e

equipamentos  de  outros  órgãos  públicos,  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas

Gerais funcionou, em seu primeiro período - de 1932 a 1937 - no prédio do antigo

Senado, belíssimo casarão, hoje não mais existente, na então chamada Praça da

República, atual Praça Afonso Arinos. Após sua reinstalação, em 1945, foi abrigado

num também antigo casarão, ainda existente, na Rua Bernardo Guimarães, onde nos

anos 30 sobrevivia, clandestino, o Partido Comunista.

A partir  de  1961,  passou  a  dividir  seu  espaço  com  esta  Egrégia  Assembleia

Legislativa, na antiga sede da Casa d´Itália, confiscada do governo italiano após a

Segunda Guerra  Mundial,  na  Rua Tamoios,  centro  de  Belo  Horizonte,  onde anos

depois funcionou também a Câmara Municipal.

Como se pode perceber, ainda que a Justiça Eleitoral em Minas Gerais estivesse

fisicamente ligada ao Poder Legislativo, nítidos foram os limites respectivos, de tal

forma que colhe hoje o respeito e a credibilidade de um colégio eleitoral estimado,

atualmente,  em quase 15 milhões de  eleitores.  No entanto,  essa peculiar  ligação

institucional  aos  meios  parlamentares  gerou  também  uma  preciosa  relação

colaborativa, que veio a se mostrar um dos maiores trunfos da Justiça Eleitoral, já que

igualmente confiantes na imparcialidade dos mecanismos de votação e apuração das

eleições os membros do Parlamento passaram, também, a desejar a permanência

segura e orientadora da Justiça Eleitoral no processo das eleições, a fim de garantir a

lisura, a transparência e a verdade das urnas.

Caminhando por uma mesma estrada, o povo e seus representantes entenderam

que podiam, sim, confiar à Justiça Eleitoral a veracidade dos resultados eleitorais e,

em decorrência disso, os sistemas eleitorais passaram a se desenvolver de modo
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técnico  e seguro,  a  fim  de  responder,  com uma abrangência  cada vez maior,  às

necessidades da sociedade brasileira.

A cédula única foi uma das grandes revoluções. Instituída em 1955, ela vigorou pela

primeira  vez  nas  eleições  presidenciais  que  alçaram Juscelino  Kubitschek  e  João

Goulart à Presidência e Vice-Presidência do Brasil. Antes dela, eram os candidatos que

distribuíam as  cédulas,  que  podiam ser  previamente  preenchidas  pelos  partidos  e

candidatos.

O controle sobre o registro dos eleitores foi-se modernizando ao longo dos anos e,

das anotações em livros, passou-se às fichas, com as respectivas fotografias e, mais

tarde, já nos anos 80, o cadastro eleitoral foi informatizado. Só os que o viram vão se

lembrar do imenso mutirão cívico realizado em 1986, para o recadastramento geral do

eleitorado brasileiro, do qual participaram, em sua grande maioria, tantos professores

das redes públicas municipais e estaduais!

A Justiça Eleitoral é, sim, uma Justiça nacional, porque envolve toda a Nação e todos

os  entes  da  Federação.  Constitui-se  em uma  Justiça  cidadã.  Momentos  como  as

eleições  mostram  bem  que,  sem  o  apoio  dos  mesários,  cidadãos  brasileiros,

convocados  ou  voluntários,  que  se  empenham na  exaustiva  tarefa  de  receber  os

eleitores e conferir a idoneidade de seu acesso às urnas, os pleitos não poderiam ser

realizados.

E o que falar dos integrantes das juntas apuradoras que, antes da votação eletrônica,

passavam dias e até semanas numa incansável maratona de contagem de cédulas!

A Justiça Eleitoral é, sim, a guardiã da liberdade do voto e da verdade das urnas,

mas,  sem  o  esforço  dos  servidores,  sem  a  incansável  batalha  dos  membros  do

Ministério  Público,  sem o apoio  dos Poderes Legislativo  e Executivo,  dos entes da

Federação, as eleições não seriam feitas como hoje são, com tanta qualidade.

A Justiça  Eleitoral  é  também  a  garantia  segura  da  democracia  brasileira.  Seus

combativos  magistrados,  nas  esferas  estadual  e  federal,  têm-se  debruçado

diuturnamente sobre o atual Código Eleitoral - elaborado ainda sob o Regime Militar,

em 1965 -, com o objetivo de adaptar e aprimorar o sistema eleitoral a cada pleito. Uma

reforma eleitoral e uma reforma política fazem-se necessárias e urgentes em nosso

país.
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A  sociedade  está  cada  vez  mais  e  melhor  informada  acerca  das  ações

governamentais  e  parlamentares.  Também  o  meio  judiciário  é  alvo  de  frequentes

exposições na mídia. Em tudo isso, vislumbra-se também o sinal positivo de uma

sociedade que alcança sua maturidade, uma vez que a liberdade de imprensa é uma

das características mais  importantes  de uma nação que se respeita e que se faz

respeitar.

Atualmente, assistimos com tristeza, até em países vizinhos ao nosso, à imposição

de violentas  restrições à liberdade de imprensa,  sob a alegação de uma suposta

necessidade  de  imparcialidade  quanto  às  projeções  positivas  ou  negativas  de

candidatos na mídia. O mesmo argumento foi usado para proibir debates políticos e

outros tipos de manifestações por parte dos candidatos nos veículos de comunicação.

Todas essas medidas compõem um conjunto de normas estatais, cujo objetivo é

tutelar a liberdade de pensamento e de manifestação. Com preocupação, digo aos

senhores que tal atitude deve servir de alerta para a democracia brasileira, que ainda

está a caminho de sua plena consolidação e, por isso, ainda se encontra exposta a

percalços  e  armadilhas  montadas  por  segmentos  que  ainda  insistem  em

desconsiderar a transparência e a ética; em impedir o fluxo das informações claras e

imparciais dos meios de imprensa.

A Justiça Eleitoral avançou muito nesses 80 anos, mais particularmente nos últimos

30 anos, quando se iniciou o processo de informatização que culminou, em 1996,

com a instituição do voto informatizado por meio da nossa já bem conhecida urna

eletrônica. O modelo deu certo, sendo evidente a total eliminação de irregularidades

no tocante à votação e à contagem dos votos.

A aplicação da informática ao voto, à sua totalização e divulgação dos resultados

fez do sistema eleitoral brasileiro um dos mais reconhecidos e admirados do mundo,

mas a Justiça Eleitoral  continua firme em seu combate  às  fraudes.  Atualmente a

tecnologia digital também está sendo aplicada na identificação do eleitor, por meio do

sistema biométrico, no qual o cidadão é identificado por suas digitais.

Garantindo cada vez mais segurança ao direito básico do cidadão de votar e de ser

votado, a Justiça Eleitoral vem cumprindo a missão para a qual foi criada.

No entanto, ao completar oito décadas de instituição, a Justiça Eleitoral continua a
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enfrentar  obstáculos  à  sua  existência  para  alcançar  seu  objetivo  precípuo  -  a

liberdade do voto e a verdade das urnas -, em nome do sujeito de tais direitos, o

eleitor.

A história nos mostra que os homens sempre buscaram o poder para legitimar seus

interesses.  Ela  também  ensina  que  nem  sempre  os  interesses  individuais  ou  de

grupos atendem à coletividade. A longa e sofrida história da humanidade revela que,

por uma questão básica de sobrevivência física e psíquica em sua caminhada sobre a

Terra-Mãe, os homens sempre resistiram ao arbítrio, à opressão e à corrupção e que

sempre valorizaram a liberdade, a honestidade e a verdade. Esses foram os valores

que, ao longo desses 80 anos, informaram a atuação da Justiça Eleitoral em Minas

Gerais.

A oportunidade de presidir o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,

por  ocasião de seu 80º aniversário,  constitui  uma espécie de sortilégio da fortuna

profissional.  Verdadeira  bem-aventurança a  de  poder  aquele  que  transitoriamente

preside uma instituição ouvir os cívicos louvores do patriótico reconhecimento que se

prestam à atuação dela, aqui especialmente, por iniciativa do Exmo. Sr. Deputado

Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa.

Em um momento como este, em nome de todos aqueles que dedicaram os dias e

as horas de suas vidas à construção dessa instituição, homens e mulheres que se

empenharam  no  exercício  de  suas  funções,  todas  nobres,  por  mais  simples  que

tenham sido, impõe-se dizer: muito obrigado!

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Casa Civil,  representando o

Governador  Antonio  Anastasia;  Exmo.  Sr.  Desembargador  José  Altivo  Brandão

Teixeira, Presidente do TRE-MG; Exmo. Sr. Rúsvel Rocha, Procurador-Geral Adjunto

de Belo Horizonte, representando o Exmo. Sr. Marcio Lacerda, Prefeito Municipal de

Belo Horizonte; Exmo. Sr. Vereador Pablo César, o Pablito, representando o Vereador

Léo  Burguês,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.

Desembargador  Antônio Carlos  Cruvinel,  Vice-Presidente  do  TRE-MG.  Quero,  por

meio  do  Dr.  Maurício  Torres,  saudar  as  senhoras  e  os  senhores  aqui  presentes.

Quero assinalar a presença ilustre dos queridos colegas Deputados Célio Moreira,
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Délio Malheiros, Doutor Viana, Gustavo Corrêa, Lafayette de Andrada, Liza Prado,

Sebastião Costa.

Presidente José Altivo, todos nós prestamos atenção na oração que o senhor tão

bem externou da tribuna desta Casa. Meus queridos Deputados certamente foram

poupados, até porque me veio à lembrança, neste momento, a minha dura, penosa e

recheada  de  espinhos  caminhada  para  chegar  a  esta  Assembleia  em  1994.

Revisitando o passado, quando o senhor falou tão bem de dias de labuta, de suor, de

sacrifício, relembro que fiquei na Av. Prudente de Morais mais de uma semana, sob

tensão e ansiedade porque, naquele momento, de manhã, o meu partido registrava

que seria eleito somente um Deputado; à tarde, dois Deputados; no outro dia, um

Deputado; no outro, dois. E lá fiquei, por mais de 10 dias.

Portanto, quero aqui reverenciar a eficiência, a eficácia, a modernidade da Justiça

Eleitoral.

Senhoras  e  senhores,  a  lisura  e  a  transparência  no  processo  de  escolha  dos

representantes  do  povo  são  condição  essencial  para  a  existência  do  Estado

Democrático de Direito. Portanto, é com a máxima satisfação que celebramos as oito

décadas de criação da Justiça Eleitoral e da instalação do Tribunal Regional Eleitoral

de Minas Gerais. A instituição, que zela pelo bom andamento e pela eficaz realização

das eleições, foi criada em 24/2/32 pelo nosso primeiro código eleitoral. Sua criação

foi motivada pela necessidade de superação de um histórico de vícios e fraudes no

processo eleitoral, comuns desde o período imperial. Em minas, surgiu, em 30 de

junho do mesmo ano, o Tribunal Regional Eleitoral, com a competência de gerir o

processo eleitoral em âmbito estadual e municipal.

Tristemente, o estreito vínculo desse ramo do Poder Judiciário com a democracia

fez com que perecesse junto com ela quando o governo liderado por Getúlio Vargas

deu  uma  guinada  autoritária,  em  1937.  A Carta  Constitucional,  então  outorgada,

estabeleceu uma série de medidas antidemocráticas, entre as quais a extinção da

Justiça Eleitoral. Seria restaurada oito anos mais tarde, com a volta da liberdade em

1945. Adiante tinha a nobre tarefa de preparar o País para a redemocratização e de

conscientizar  a  população  da  relevância  do  voto.  Durante  o  regime  militar,  os

ocupantes  de  vários  cargos  públicos,  entre  os  quais  os  de  Presidente  e  Vice-
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Presidente  da  República,  passaram  a  ser  eleitos  indiretamente  pelo  Congresso

Nacional.  Ainda  assim,  a  Justiça  Eleitoral  seguiu  trabalhando com empenho para

emprestar  eficiência  e  credibilidade  às  competições  entre  os  candidatos  para  os

cargos ainda em disputa.

A Constituição cidadã de 1988 deu início a uma nova ordem jurídica e trouxe vários

avanços.  Cônscia  do  caráter  essencial  de  suas  funções,  a  Justiça  Eleitoral  tem

investido em soluções técnicas de vanguarda para os dilemas dos novos tempos, de

que são exemplos a informatização das eleições por meio das urnas eletrônicas, a

utilização  de  satélites  para  transmitir  com  rapidez  a  apuração  dos  resultados  de

eleições realizadas em lugares distantes ou de difícil acesso e o uso da biometria na

identificação dos eleitores. Essas e outras iniciativas pioneiras transformaram o País

em uma referência internacional em matéria eleitoral. Graças a seu trabalho pautado

pela eficiência, rapidez,  segurança e transparência, a Justiça Eleitoral tornou-se o

ramo do Poder Judiciário mais bem avaliado pela população brasileira.

O TRE-MG e este Parlamento têm realizado inúmeras e frutíferas parcerias. Uma

das mais relevantes - e falo com o maior orgulho - é o Expresso Cidadania, projeto

itinerante  que  tem  por  finalidade  estimular  a  participação  política  consciente  da

juventude, especialmente por meio do cadastramento eleitoral e do exercício efetivo

do voto. A edição deste ano teve, como de costume, a participação direta do Tribunal

Regional Eleitoral, que tornou disponível uma estrutura para a confecção de títulos de

eleitor.

Gostaria  de  lembrar  mais  um  elo  entre  esta  Casa  e  a  Justiça  Eleitoral:  a

inesquecível  figura de Oscar Dias  Corrêa,  brilhante homem público,  intelectual  de

renome, jurista e professor, que ocupou numerosos cargos de grande prestígio, entre

os quais o de Deputado Estadual no Legislativo mineiro, de Presidente do Tribunal

Superior Eleitoral e de Ministro da Justiça. Hoje é representado com dignidade nesta

Assembleia por seu neto, querido e fraterno amigo Deputado Gustavo Corrêa.

Em  nome  do  povo  mineiro,  parabenizo  todos  os  Desembargadores,  Juízes  e

servidores da Justiça Eleitoral por esses 80 anos de conquistas e realizações.

Obrigado,  Beth; obrigado, senhoras e senhores, por trabalharem para fazer com

que o Brasil  tenha o melhor  sistema eleitoral  do  mundo,  possibilitando a  perfeita
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sintonia entre a representação política e a vontade do eleitor.

Congratulo-me, em especial, com o Desembargador José Altivo Brandão Teixeira,

Presidente do TRE-MG, por sua brilhante trajetória no Judiciário de nosso Estado.

Homem simples, dedicado, possuidor de vastos conhecimentos jurídicos, e agora à

frente da Justiça Eleitoral, exerce mais essa missão com sua mente iluminada. Da

mesma  forma,  congratulo-me  com  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  mineira  de  Montes

Claros  e  primeira  mulher  a  presidir  o  Tribunal  Superior  Eleitoral,  desejando  que

ambos continuem dedicando toda sua competência, seu saber, brilhantismo e seus

valorosos  esforços  para  aprimorar  cada  vez  mais  a  democracia  e  promover  a

cidadania em nosso Estado e na nossa querida pátria brasileira. Muito obrigado. Viva

a Justiça Eleitoral.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a

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

5/6/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 10h8min, 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. A seguir, comunica o recebimento de correspondência da

Deputada  Rosângela  Reis  em  que  justifica  a  sua  ausência  nesta  reunião.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou
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os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.172,  3.174,  3.182,  3.193  e

3.187/2012 (Deputado André Quintão); 1.723, 3.183, 3.190 e 3.192/2012 (Deputado

Bruno Siqueira); 3.169, 3.175, 3.180 e 3.189/2012 (Deputada Rosângela Reis); 3.178,

3.181  e  3.188/2012  (Deputado  Gustavo  Valadares);  3.170,  3.171,  3.179,  3.185  e

3.186/2012 (Deputado Luiz Henrique); e 3.191/2012 (Deputado Glaycon Franco). É

aprovado requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja alterada a

ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 3.128/2012 seja apreciado em primeiro

lugar na 1ª Fase. 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 Sebastião Costa, que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº

3.128/2012, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado André

Quintão. Retira-se do recinto o Deputado André Quintão. Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 92/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). O

Projeto  de  Lei  nº  127/2011 é  retirado da pauta,  atendendo-se  a requerimento do

Deputado  Luiz  Henrique,  aprovado  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  799/2011  (relator:

Deputado  André  Quintão,  leitura  do  Deputado  Bruno  Siqueira).  Registra-se  a

presença do Deputado Gustavo Valadares e  a saída do Deputado Luiz Henrique.

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

constitucionalidade, legalidade e juridicidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

1.031/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: Deputada Rosângela Reis, leitura

do Deputado Glaycon Franco);  2.816/2012 na forma do Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Bruno  Siqueira);  2.996/2012  (relator:  Deputado  Glaycon  Franco);

3.117/2012  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  e  3.138/2012  (relator:  Deputado

Gustavo Valadares).  Os Projetos  de  Lei  nºs  1.182  e 2.460/2011 são retirados da

pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Luiz  Henrique,  aprovado  pela

Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.184, 2.580 e 2.478/2011, no

1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo
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regimental pelos respectivos relatores, sendo os dois primeiros do Deputado Bruno

Siqueira, e o último, do Deputado Sebastião Costa. São convertidos em diligência à

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº

2.982/2012;  ao  DER,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.131/2012  (relator:  Deputado  Bruno

Siqueira); à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº 3.102/2012 (relator:

Deputado Gustavo Valadares); e ao Prefeito Municipal de Matozinhos e à Seplag, o

Projeto de Lei nº 3.141/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco). Após discussão e

votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.079/2012 (relator: Deputado André

Quintão,  leitura  do  Deputado Sebastião  Costa).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.843/2011 e 2.795/2012,

com a Emenda nº 1, e 3.132 e 3.151/2012 (relatora: Deputada Rosângela Reis, leitura

do  Deputado  Gustavo  Valadares);  3.129/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,

leitura do Deputado Glaycon Franco);  420/2011, 3.150/2012, com a Emenda nº 1,

3.155  e  3.159/2012 (relator:  Deputado  André  Quintão,  leitura  do  Deputado  Bruno

Siqueira); 2.536, 3.140, 3.143, 3.153 e 3.158/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira);

e 3.139/2012 (relator: Deputado Gustavo Valadares). 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 3.137, 3.142, 3.161 e 3.162/2012. 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, 5 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Bruno Siqueira – Luiz Henrique – Glaycon Franco –

André Quintão – Anselmo José Domingos.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/5/2012

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  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 discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

“Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012:  ofícios  dos  Srs.  Edno  José  de  Oliveira,

Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá, e

Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços.

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

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

votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.820/2012, que recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 2.984, 2.999, 3.076 e 3.087/2012. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a carga tributária e incentivos fiscais para o

setor  produtivo da cachaça no Estado;  Fred Costa em que solicita  seja realizada

audiência  pública  para  debater  a  situação  das  empresas  receptivas  no  Estado;

Tenente Lúcio (2)  em que solicita  seja realizada audiência pública para debater o

envio de pedras e minerais brutos para o exterior, inclusive por meios ilegais, e sua

repatriação,  já  processados,  com  valor  muito  superior;  e  seja  encaminhado  ao

Conselho Federal de Administração pedido de informações a respeito de denúncia,

formulada pelo Instituto Brasileiro de Turismólogos,  de que esse Conselho estaria

tentando  regulamentar  de  forma  indevida  a  carreira  do  bacharel  em  turismo.
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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, 5 de junho de 2012.

Gustavo Valadares, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/6/2012

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Célio

Moreira e Luiz Henrique (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação

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

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

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

aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, Célio Moreira e Luiz Henrique

(2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Diretor-Geral  do  Departamento  de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - pedido de providências  para

averiguar  e  tomar  as  medidas  cabíveis  quanto  à  denúncia  que  especifica,  sobre

suposto abuso de autoridade praticado por fiscais desse órgão em Teófilo Otôni; seja

encaminhado  ao  Superintendente  Regional  do  Departamento  Nacional  de

Infraestrutura  e  Transporte  no  Estado  de  Minas  Gerais  -  DNIT-MG  -  pedido  de

providências  para  responder  com urgência  ao  pleito  da  Prefeitura  de  Governador

Valadares, em relação ao problema de trânsito que afeta a BR-116 na cabeceira da

ponte para acesso de veículos a Governador Valadares na direção Rio-Bahia - em

especial,  as  entradas e saídas do Bairro Vila  Isa -,  bem como seja encaminhado

pedido para emissão de parecer técnico, com base na engenharia do trânsito, sobre a

melhor solução para a mobilidade e a segurança no local assinalado;  João Leite,
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Célio Moreira, Luiz Henrique e Sargento Rodrigues em que solicitam seja formulada

manifestação de aplauso ao Grupamento de Ações Táticas Especiais  -  Gate -  da

PMMG pela excelente atuação no sequestro da gerente de banco que menciona, em

5/6/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

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

Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

O Sr.  Presidente  informou  ao  Plenário,  na  reunião  ordinária  de  12/6/2012,  que

foram recebidos e aprovados, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9,

os  Requerimentos  nºs  3.258/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública;

3.259/2012, da Comissão de Segurança Pública; 3.260 a 3.267/2012, da Comissão

de Direitos Humanos; 3.268 e 3.269/2012, da Comissão de Educação. (Publique-se

para os fins do art. 104 do Regimento Interno.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.087/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Riobranquense de Proteção aos Animais –

Asoripa –, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

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 3.087/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Riobranquense de Proteção aos  Animais  – Asoripa  –,  com sede no Município  de

Visconde do Rio Branco, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
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tem como escopo estimular o amor e o respeito pela fauna.

Com esse propósito, a instituição previne abusos e maus tratos contra os animais;

divulga as leis que os protegem e colabora para o aprimoramento dessas normas;

promove  campanhas  socioeducativas  orientando  a  população  sobre  o  valor  dos

animais e os cuidados que devemos ter com eles; presta assistência veterinária a

animais pertencentes a pessoas de baixa renda; fomenta o controle da população

animal  por  meio  de  métodos  contraceptivos;  mantém  abrigo  para  recolhimento  e

tratamento de animais abandonados.

Tendo em vista o importante trabalho realizado pela Asoripa em defesa dos animais,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.087/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Delvito Alves, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.180/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública  a Associação dos Produtores de Vinho,  Agricultores  Familiares  e

Outros Produtos Artesanais de Catas Altas – Aprovart –, com sede no Município de

Catas Altas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.180/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Produtores  de  Vinho,  Agricultores  Familiares  e  Outros  Produtos

Artesanais de Catas Altas – Aprovart –, com sede no Município de Catas Altas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;

e, no art. 36, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.180/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Rosângela Reis, relatora – André Quintão – Glaycon

Franco – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 700/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.028/2009, “determina que o Departamento

Estadual de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – divulgue, trimestralmente, os

valores arrecadados com multas de trânsito, bem como sua destinação”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre a proposição, conforme

preceitua o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em tela pretende obrigar o Departamento de Trânsito de Minas Gerais

- Detran-MG - a divulgar, trimestralmente, os valores arrecadados com multas, assim

como a destinação de tais recursos. Segundo o art. 1º da proposição em análise, a

referida  publicidade  deverá  ser  feita  no  diário  oficial,  na  internet,  no  Portal  da

Transparência e no “site” do próprio órgão.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  os  aspectos  jurídico-

constitucionais  da  matéria,  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, apresentando, para corrigir imperfeições de ordem técnico-legislativa da

proposição, o Substitutivo nº 1.

A mencionada Comissão, acertadamente, argumentou que “a intenção do autor é

garantir  maior  transparência  à  gestão  do  dinheiro  público,  mais  especificamente

daquele  que  é  arrecadado  por  meio  da  atividade  fiscalizatória  do  trânsito.  Tal

transparência constitui-se, assim, em mais um mecanismo de prestação de contas do

Estado ao cidadão mineiro, que, com os dados sobre os valores das multas e sua

destinação, poderá cobrar maior eficiência no gasto desses valores”.

A proposição é meritória, na medida em que concretiza, especialmente, o princípio

constitucional da publicidade. Ademais, não se pode olvidar que o projeto está em

consonância com o disposto no inciso II do art. 2º da Carta mineira, que estatui como

um dos  objetivos prioritários  do Estado “assegurar  o exercício,  pelo  cidadão,  dos

mecanismos de controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da

eficácia dos serviços públicos”.

Por fim, cabe-nos mencionar que a Comissão precedente apresentou requerimento

na reunião do dia 7/6/2011, solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG – para que se manifestasse

sobre a medida contida na proposição,  mas,  até o momento,  o órgão citado não

respondeu à diligência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 700/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.
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Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros, relator - Ivair Nogueira - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.128/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

exigência  de  colocação  de  grades  protetoras  em  volta  de  piscinas  e  dá  outras

providências” e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende tornar obrigatória a colocação de grades protetoras

em  volta  das  piscinas  situadas  em  clubes,  sociedades  recreativas,  associações,

hotéis,  condomínios,  colégios,  edifícios,  residências  e  outros  locais  públicos  ou

privados.  Objetiva  ainda  condicionar  a  aprovação  de  plantas  de  edificações  e  a

concessão de alvará de construção ao cumprimento das obrigações impostas pela

proposta. Em seu art. 3º e parágrafo único, há a cominação das sanções incidentes

pelo descumprimento de seus mandamentos. Finalmente, no art. 4º, há a fixação de

prazo razoável para que os proprietários de imóveis com piscinas façam a adequação

às disposições da proposição.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  o  projeto,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  a  redação  e  restringiu  a  obrigatoriedade  de

instalação de grades protetoras às piscinas de uso comum, definidas no § 1º do art.

1º. Outrossim, excluiu desse conceito as piscinas privativas ou domésticas, definidas

no  §  2º  do  mesmo  artigo.  O  substitutivo  também  excluiu  o  dispositivo  que

condicionava a aprovação de plantas  de edificações e a concessão de alvará de

construção ao gradeamento das piscinas. Por fim, manteve a redação dos demais
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artigos da proposição original.

A relevância  do  tema abordado  no  projeto  pode  ser  aquilatada  com  base  nos

resultados de pesquisa elaborada pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático

– Sobrasa – a partir  da análise de dados, de 2007, do Sistema de Informação de

Mortalidade do Ministério  da Saúde.  Segundo a  pesquisa,  apesar  de  o  índice  de

mortes por afogamento no Brasil ter diminuído 33% entre 1979 e 2007, ainda assim o

afogamento é a segunda causa de morte de crianças com idade entre 5 e 9 anos, a

terceira causa de morte de crianças com idade entre 1 e 4 anos e de adolescentes

entre 10 e 19 anos, e a quinta causa de morte de adultos na faixa entre 20 e 29 anos

(Afogamento  –  Perfil  Epidemiológico  no  Brasil  –  2012.  Disponível  em:

<www.sobrasa.org>. Acesso em: 24 maio 2012).

Esses dados atestam a necessidade e a utilidade da edição de norma que busque

incrementar medidas preventivas ao risco de ocorrência de afogamentos em piscinas

de uso comum, público ou particular.

Por  outro  lado,  é  impositivo  assinalar  a  pertinência  temática  do  projeto  com  a

segurança pública, haja vista que ele veicula obrigações cujo objetivo é prevenir a

ocorrência de afogamentos em piscinas públicas e privadas, que podem redundar em

morte ou em lesões corporais irrecuperáveis.

Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.128/2011 na

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

João Leite, Presidente – Maria Tereza Lara, relatora – Sargento Rodrigues – Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

Mensagem nº 159/2011, o projeto de lei em epígrafe cria as carreiras de Médico da

Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, e

de Médico Perito,  no âmbito da Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão;
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altera as Leis nºs 15.462 e 15.470, de 13/1/2005, e 15.474, de 28/1/2005, e a Lei

Delegada  nº  174,  de  26/1/2007,  que  dispõe  sobre  as  autoridades  sanitárias  de

regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do SUS; e institui prêmio

por desempenho de metas.

O projeto foi originalmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em virtude de

requerimento aprovado em 6/3/2012, foi o projeto encaminhado também à Comissão

de Saúde, para receber parecer sobre o mérito.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a 17,

que apresentou.

Por meio da Mensagem nº 206/2012, o Governador do Estado encaminhou emenda

ao projeto em tela.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da

matéria  com  as  Emendas  nºs  1,  2  e  4  a  16,  apresentadas  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  e  a  Emenda  nº  3  na  forma  da  Subemenda  nº  1,  que

apresentou; e pela rejeição da Emenda nº 17. Propôs, ainda, as Emendas nºs 18 a

20, incorporando, na Emenda nº 19, o teor da emenda encaminhada pelo Governador

do Estado.

Posteriormente, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça; a

Emenda  nº  3  na  forma  da  Subemenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Administração Pública; e as Emendas nºs 18 a 20, da Comissão de Administração

Pública. Opinou, também, pela rejeição da Emenda nº 17.

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

A proposição em análise propõe a criação das carreiras de Médico da Área de

Gestão e Atenção à Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde, e de Médico Perito,

no Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-

Institucionais do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 15.470, de 13/1/2005; e institui
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o Prêmio por Desempenho de Metas – PDM – para os servidores designados para as

atividades de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema

Único de Saúde.

Conforme a exposição de motivos do Governador do Estado, a instituição de uma

carreira  de  Médico  Perito,  com  vagas  exclusivas  para  profissionais  de  medicina,

objetiva melhorar o atendimento das demandas nas áreas de perícia médica e saúde

ocupacional.  A instituição da carreira  de  Médico  da Área de Gestão e Atenção à

Saúde visa valorizar o profissional médico, atendendo a uma histórica reivindicação

da categoria profissional. Por fim, a criação do Prêmio de Desempenho por Metas

incentiva o compromisso com resultados, favorecendo a melhoria da qualidade dos

serviços prestados no sistema estadual de saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não encontrou  óbice  jurídico  à  sua tramitação,  uma vez que trata  de  matéria de

competência estadual e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme

o art. 61, § 1º, inciso II, da Carta da República. No entanto, no intuito de aprimorar o

projeto no que tange à redação e à adequação à técnica legislativa, apresentou 17

emendas. A Emenda nº 17, incorporada ao parecer da Comissão, foi fruto de proposta

de emenda votada e aprovada na reunião em que se apreciou o projeto de lei em

análise.

A  Comissão  de  Administração  Pública,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  as

Emendas  nºs  18  a  20  e  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  3,  apresentada  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  A  Emenda  nº  18  pretende  uniformizar  o

tratamento entre os Médicos Peritos e os Médicos da Área de Gestão e Atenção à

Saúde, garantindo que o posicionamento dos servidores na carreira de Médico Perito

não  acarrete  redução  em  seu  vencimento  básico.  Além  disso,  a  Emenda  nº  19

reajusta  os  valores  do  prêmio  por  desempenho  de  metas  dos  Coordenadores

Estaduais  e  Macrorregionais  e  Médicos  Plantonistas,  acolhendo  o  conteúdo  da

emenda encaminhada pelo Governador do Estado que pretende corrigir a defasagem

nos valores inicialmente previstos para pagamento do prêmio, em virtude do prazo

decorrido entre o cálculo e o envio do projeto à Assembleia Legislativa.

A  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  3,  também  proposta  pela  Comissão  de
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Administração Pública, dá nova redação ao art. 31, com vistas a esclarecer que a

regra contida nesse artigo se aplica somente aos servidores de que trata o inciso VI

do art. 20 da Lei nº 13.317, de 24/9/99, que exercerem as atividades de regulação da

assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema Único de Saúde – SUS.

Tais servidores serão designados por ato do Secretário de Estado de Saúde. Já as

demais autoridades sanitárias previstas no referido art. 20 permanecerão exercendo

as funções especificadas na lei.

A Comissão  de  Saúde,  em  sua  análise  de  mérito,  considerou  que  as  medidas

previstas no projeto podem contribuir para maior eficiência dos serviços públicos e

para  a  valorização  dos  servidores  médicos,  na  medida  em  que  buscam  dar

tratamento isonômico aos profissionais da área que integram o Grupo de Atividades

de  Saúde  do  Poder  Executivo  Estadual.  A Comissão opinou pela  aprovação  das

emendas apresentadas pelas Comissões anteriores, com exceção da Emenda nº 17,

pelo mesmo motivo expresso pela Comissão de Administração Pública, ou seja, por

não haver pertinência temática.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de

Responsabilidade Fiscal  – LRF), os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes  e  com  demonstrativo  da  origem  dos

recursos para seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa

com as demais normas do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias –

LDO.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão enviou a  esta  Casa a repercussão financeira  da proposta,  por  meio do

Ofício  n° 076/2012.  Foi  informado  que  o  impacto  fin anceiro  anual  decorrente  da

transformação  dos  cargos  existentes  será  de  R$67.795.745,83.  Já  o  impacto
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financeiro anual potencial da criação de novos cargos será de R$20.774.575,49. Em

relação às demais disposições contidas no projeto de lei, serão utilizados recursos

provenientes do orçamento do Ministério da Saúde; assim, não haverá acréscimo à

folha  de  pagamento  de  pessoal  do  Poder  Executivo.  Conforme  a  mensagem  de

encaminhamento do projeto,  o pagamento mensal do Prêmio de Desempenho por

Metas para servidores designados para funções gratificadas de auditoria assistencial

do SUS e de regulação da assistência à saúde será “custeado com recursos federais

oriundos do Bloco de Gestão do Pacto pela Saúde”.

A Secretaria também se manifestou sobre a existência de dotação orçamentária

suficiente  para  arcar  com  as  despesas  previstas,  sobre  a  compatibilidade  com  o

Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei

Orçamentária  Anual  e  sobre  o  atendimento  das  disposições  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. Informou ainda que existe dotação suficiente para atender

às projeções de despesa de pessoal  e aos acréscimos dela decorrentes e que a

incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado se mostra orçamentária

e  financeiramente  conforme  às  leis  supracitadas.  Além  disso,  afirmou  que  a

proposição  está  em  conformidade  com  os  limites  de  despesa  de  pessoal

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conforme relatório  de gestão fiscal  referente ao primeiro quadrimestre de 2012,

publicado no jornal “Minas Gerais – Diário do Executivo” em 30/5/2012, 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  receita

corrente líquida 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. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos  que  concordamos  com  as  emendas  propostas  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  com  exceção  da  Emenda  nº  17,  pelo  mesmo  motivo

apresentado pelas  Comissões que nos precederam, ou seja, o objeto da emenda
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proposta, que trata da criação da carreira de Cirurgião-Dentista, não é pertinente à

matéria tratada no projeto de lei em exame. Concordamos, também, com as emendas

apresentadas pela Comissão de Administração Pública e com a alteração feita na

Emenda nº 3 pela Subemenda nº 1, que apresentou.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com as Emendas

nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça; a Emenda

nº 3 na forma da Subemenda nº 1, apresentada pela Comissão de Administração

Pública; e as Emendas nºs 18 a 20, também da Comissão de Administração Pública;

e pela rejeição da Emenda nº 17, da Comissão de Constituição e Justiça.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda

nº 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Zé Maia, relator - João Vítor Xavier - Délio Malheiros -

Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 221, de 20/4/2012, o Governador do Estado encaminhou

a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que promove a incorporação de

parcela da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e

Institucional  –  Gedima  –  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das  carreiras  do

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, reajusta as tabelas de vencimento básico

da  carreira  de  Auditor  Interno  do Poder  Executivo,  altera  as  Leis  n°s  15.463,  de

13/1/2005, e 18.974, de 29/6/2012, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2012, 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.
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Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe, em linhas gerais, pretende realizar a incorporação da

Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional –

Gedima – ao vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de

Agropecuária  –  IMA –,  reajustar  as  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de

Auditor  Interno  do  Poder  Executivo,  alterar  as  Leis  n°s  15.463,  de  13/1/2005,  e

18.974,  de  29/6/2012,  bem  como  implementar  outras  medidas  de  alteração  da

legislação estadual que envolvem a criação de cargos e a modificação de regras do

regime jurídico de determinadas carreiras do quadro de servidores públicos do Poder

Executivo Estadual.

Na mensagem que acompanha o projeto, o Governador do Estado afirma que a

iniciativa tem por objetivo promover ajustes na legislação de pessoal em vigor, tendo

em vista o seu aprimoramento e a valorização do servidor.

Por  meio  da  Mensagem  nº  237,  de  21/5/2012,  o  Governador  do  Estado,  em

aditamento  à Mensagem nº 221,  de 20/4/2012,  solicita  a inclusão no projeto das

modificações indicadas nas Emendas nº 1, 2 e 3 constantes no seu anexo, medidas

essas relativas ao mesmo tema da proposição.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por  esta Comissão,  temos a

informar que a regra de iniciativa está sendo observada, uma vez que o inciso III do

art. 66 da Constituição Estadual confere ao Governador do Estado a iniciativa para

propor leis versando sobre a política remuneratória, o regime jurídico e previdenciário

dos seus servidores, bem como sobre a estruturação da administração pública e seus

órgãos.

Por  força do disposto no art.  25,  “caput”,  da Constituição Federal,  cada Estado

membro detém autonomia para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores

públicos, observadas as regras constitucionais, razão pela qual, quanto ao aspecto da

competência legislativa, também não há óbice para o prosseguimento da tramitação

da proposta em análise.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em comento à

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF –, uma vez que a implementação das medidas

nela previstas acarretará aumento de despesa com pessoal.
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Na mensagem  do  Governador  há  a  informação  de  que  os  valores  do  impacto

financeiro decorrente das alterações propostas na proposição foram aprovados de

acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis com os

limites de despesas determinados pela LRF. Nos Ofícios nº 200/12 e 216/12, o Poder

Executivo informa os valores do impacto financeiro decorrentes respectivamente da

aprovação do projeto  de  lei  e  das  emendas  propostas  na  Mensagem nº  237,  de

21/5/2012.

Além disso, por meio da referida mensagem, o Governador do Estado declara que

as medidas propostas pelas emendas nela consignadas estão em conformidade com

o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que elas não afetarão as

metas de resultados fiscais.

A esse respeito,  ressaltamos que a adequação aos comandos da LRF será,  no

momento  oportuno,  analisada  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Os arts. 1° e 2° do projeto preveem a incorporação da parcela fixa da Gedima ao

vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária,

pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo. A

referida incorporação seria feita em duas etapas, com vigência em agosto de 2012 e

agosto de 2013, com acréscimos nas tabelas de vencimento básico proporcionais aos

valores a serem deduzidos da gratificação.

O art. 3° faculta aos atuais servidores do IMA a op ção pela exclusão da Gedima da

base de cálculo da contribuição previdenciária. Conforme a exposição de motivos que

acompanha  a  mensagem  do  Governador,  a  medida  contempla  principalmente  os

servidores que estão em vias de completar os requisitos para a aposentadoria, sem

ter percebido a gratificação pelo período mínimo exigido para a sua incorporação.

O art. 4° propõe restabelecer a estrutura com dez g raus para a carreira de Agente

Penitenciário,  mantendo  a  eliminação do  limite  de  vaga  por  nível.  Isso  porque  a

aplicação da nova estrutura da carreira, composta somente por cinco graus, conforme

a Lei n° 19.553, de 9/8/2011, mostrou-se inviável d evido à existência de servidores

posicionados acima do grau E, sendo necessária, portanto, a alteração.

Por sua vez, os arts. 5° e 6° propõem, para a carre ira de Professor de Educação
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Superior,  a  redução  do prazo  para  a  promoção  na  carreira,  com  a  finalidade de

incentivar  e  valorizar  o  aprimoramento  na  escolaridade.  Assim,  a  publicação  das

promoções dos professores da Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e

da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes –, que é anual, passará a

ser semestral.

O art. 7° prevê a incorporação, à carreira de Profe ssor de Educação Superior, das

seguintes  vantagens:  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  ou  Pó  de  Giz,  a

Gratificação de Desempenho da carreira de Professor de Educação Superior - Gdpes

- e o Adicional de Dedicação Exclusiva, aos proventos de aposentadoria e pensões,

mediante a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Segundo a exposição de motivos, a medida visa preservar o valor da remuneração

quando  da  passagem  dos  referidos  servidores  para  a  inatividade,  desde  que

observadas as regras gerais da legislação previdenciária.

Já  o  art.  8° determina  a  incorporação  da  gratificaç ão  especial,  percebida  pelo

servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave do

Gabinete  Militar  do  Governador,  aos  proventos  de  aposentadorias  e  às  pensões,

desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária, a fim

de  evitar  uma  queda  abrupta  no  valor  da  remuneração  do  servidor  quando  da

passagem para a inatividade, já que a referida gratificação corresponde à maior parte

de sua remuneração.

Os arts. 9° e 10 permitem que os detentores de funç ões gratificadas respondam,

excepcionalmente, por unidade administrativa, regularizando a situação de algumas

atribuições de funções gratificadas  praticadas  no Estado.  Tais  disposições  trazem

uma  forma  de  se  resolverem  problemas  administrativos  gerados  pela  ausência

momentânea  do  chefe  da  unidade  administrativa,  viabilizando  uma  escala  de

substituição do referido gestor por outros servidores para fins de representação do

órgão na prática de atos rotineiros da gestão pública que demandam a sua presença

ou assinatura.

Quanto aos arts. 11 e 12, estes visam corrigir erros de remissão observados na Lei

Delegada  n° 183,  de  26/1/2011,  de  maneira  que  os  oc upantes  das  funções  de

regulação  e  auditoria  do  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  –  terão  tratamento
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isonômico em relação aos demais ocupantes de cargos de provimento em comissão,

de  que  trata  a  Lei  Delegada  n° 174,  de  26/1/2007,  j á  que  poderão  optar  pela

remuneração do cargo efetivo acrescida de 50% do valor das respectivas funções

gratificadas.

O art. 13 cria cargos de provimento em comissão de Analista de Patrimônio Cultural

I e II no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha -

com vagas exclusivas para profissionais de patrimônio cultural. Conforme a exposição

de motivos, a medida possibilitará atendimento mais  ágil  na defesa do patrimônio

histórico e artístico de Minas Gerais,  garantindo à sociedade a acessibilidade e a

fruição do patrimônio cultural por meio da preservação, valorizando e respeitando a

diversidade cultural.

Os arts. 14 a 19, por sua vez, visam aprimorar as normas referentes ao plano de

carreira dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, instituída

pela  Lei  n° 18.974,  de  29/6/2010,  no  que se refere  ao  sistema de promoções  e

progressões, levando em consideração o esforço individual e profissional do servidor,

além de corrigir as distorções de remuneração, de maneira escalonada e sustentável,

com a finalidade de reter tais profissionais na administração pública estadual, com

efeitos a partir de agosto de 2012.

O  art.  20  define  o  critério  para  o  reajuste  dos  valores  da  Bolsa  de  Atividades

Especiais,  assegurada  aos  bolsistas  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  –

Fhemig –,  conforme o disposto no Anexo da Lei  n° 15 .790,  de 3/11/2005.  Dessa

forma o reajuste que atualmente é concedido, automaticamente, somente na hipótese

de revisão geral anual dos servidores da Fhemig passaria a acontecer nas mesmas

datas  e  nos  mesmos  índices  dos  acréscimos  sobre  os  valores  das  tabelas  de

vencimento  básico  da  carreira  de  Profissional  de  Enfermagem  da  Fhemig.  Tal

alteração  leva  em  conta  a  dificuldade  de  aplicação  do  critério  atual,  já  que  nem

sempre os reajustes contemplam todas as categorias funcionais, prejudicando, assim,

os bolsistas.

O art.  21  estende aos valores  da  Bolsa  de  Atividades  Especiais  da  Fhemig  os

índices  de  reajuste  previstos  na  Lei  n° 19.973,  de  27/12/2011,  com  vigência  em

outubro de 2011 e abril de 2012.
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Já os arts. 22 a 25 da proposição reajustam os valores da tabela de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno. O referido reajuste está escalonado em três

etapas a serem implementadas de agosto de 2012 a agosto de 2013. Os percentuais

foram  definidos  com base  na  remuneração  inicial  da  carreira  de  Especialista  em

Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e  serão  deduzidos  da  Vantagem

Temporária Incorporável – VTI.

O art. 26 tem por objetivo excluir a referência a “crianças” contida no art. 174 da Lei

Delegada n° 180, de 20/1/2011, uma vez que as polít icas públicas implementadas

pela Fundação Caio Martins – Fucam – têm como destinatários somente os jovens e

adolescentes.

O art. 27 visa ampliar o limite máximo de horas permitido para o pagamento da

Gratificação  por  encargo  de  Curso  ou  Concurso  a  servidores  em  exercício  das

atividades previstas nos incisos I a III do art. 18 da Lei n° 19.973, de 27/12/2011, na

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro.

No art. 28 há proposta de revogação de três dispositivos legais. Primeiro, revoga-se

o art. 152, da Lei n° 7.109, de 13/10/77 – Estatuto  do Magistério –, que permite o

afastamento de professor da docência ao completar 45 anos de idade e 25 anos de

regência de aulas. Tal medida tem por finalidade evitar  o afastamento precoce do

professor da atividade de docência, uma vez que tal situação acaba por gerar ônus

para a rede estadual de ensino e para os cofres públicos, uma vez que enseja a

necessidade de novas nomeações e designações.

Segundo,  revoga-se  o  art.  119,  da  Lei  n° 11.406,  de  28/1/94,  que  institui  a

responsabilidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig – e

da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – Hemominas –

pelo pagamento da Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços – Giefs –

com recursos próprios. Essa medida tem por objetivo possibilitar  a ampliação das

possibilidades  de  financiamento  da  referida  gratificação,  que  possui  reconhecida

importância na composição remuneratória  dos servidores das referidas fundações,

sem alteração na base de cálculo da gratificação e sem ensejar impacto financeiro.

Terceiro, propõe-se a revogação do anexo II da Lei n° 13.085, de 31/12/98, que

contém a tabela de vencimentos das Classes de Especialista em Política Pública e
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Gestão  Governamental,  Orçamento  e  Finanças,  Controle  Interno  e  Administração

Pública. Tal medida não gera prejuízo aos servidores que menciona; ao contrário, visa

apenas evitar confusão, já que os vencimentos da referida carreira já se encontram

atualizados em outro ato normativo.

Como  se  viu,  as  principais  alterações  pretendidas  pela  proposta  em  estudo

implicam alteração do regime jurídico dos servidores, seja por meio da incorporação

de uma determinada gratificação ao seu vencimento ou da alteração de aspectos

relativos  à  promoção  na  carreira  e  à  definição  das  atribuições  de  determinados

cargos.

Conforme entendimento já  pacificado pelo  Supremo Tribunal  Federal,  o  servidor

público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo este ser alterado a

qualquer  momento  em  prol  do  interesse  público,  desde  que  observado  o  direito

constitucional do servidor público à irredutibilidade remuneratória (art. 7º, VI, c/c art.

39, § 3º): “[...] É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito

adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em

direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade

de vencimentos. […]” (Supremo Tribunal Federal; Agravo de Instrumento nº 726784;

Relator Ministro Dias Toffoli; Dje de 25-05-2011).

Quanto  às  medidas  acima  referidas,  nenhuma  delas  promove  redução

remuneratória, razão pela qual encontram-se em consonância com a ordem jurídica

vigente.

Contudo,  especificamente quanto  ao  art.  8º  da  proposição,  necessária se  faz a

alteração da sua redação de forma a deixar claro que a incorporação da gratificação

especial devida ao ocupante de cargo de provimento em comissão de Comandante

de  Avião  a  Jato  aos  seus  proventos  de  aposentadoria  e  às  pensões  está

condicionada  ao  cumprimento  das  exigências  contidas  no  art.  26  da  Lei

Complementar nº 64, de 2002.

O referido dispositivo exige como condição para a incorporação que tenham sido

recolhidas contribuições previdenciárias sobre as parcelas da gratificação durante os

períodos previstos no art. 7º da já citada norma bem como que exista a opção formal

do servidor.
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No que se refere ao art. 13 do projeto, a modificação da redação também se faz

necessária visando evitar dúvidas capazes de gerar interpretações em dissonância

com o disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988. A modificação

da redação consiste na explicitação da natureza de chefia, direção e assessoramento

das atribuições dos cargos comissionados criados.

Com  o  objetivo  de  adequar  a  proposição  à  técnica  legislativa  e  às  normas

constitucionais  e  legais  vigentes,  apresentamos,  na  conclusão  deste  parecer,  o

Substitutivo  nº  1.  Nesse  substitutivo  constam  as  emendas  encaminhadas  pelo

Governador por meio da Mensagem nº 237, de 21/5/2012, as quais analisaremos a

seguir.

A Emenda  nº  1  prevê a  inserção  de dois  artigos  no  texto  do  projeto,  os  quais

versam  sobre  a  incorporação  da  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – Gedama – ao vencimento

básico  dos servidores  das  carreiras  do  Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo. As mesmas regras já previstas no

projeto para a incorporação da Gedima nos vencimentos dos servidores das carreiras

do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  foram  observadas  para  a  incorporação  da

Gedama.  Sendo  assim,  não  há  óbice  para  o  prosseguimento  da  tramitação  da

proposição também  quanto  a  esse  ponto,  destacando-se  que  na mensagem  que

encaminhou  a  referida  Emenda  nº  1  há  declaração  expressa  do  ordenador  de

despesas de que o aumento se encontra em compatibilidade com a lei de diretrizes

orçamentárias,  plano  plurianual  e  com  os  limites  determinados  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

A Emenda  nº  2  propõe a  alteração da redação do §  4º  do  art.  1º  de  forma a

estabelecer que para o cálculo da vantagem de pessoal prevista no § 3º do mesmo

artigo será levado em consideração não a parcela fixa da Gedima a que o servidor

fizer jus na data da publicação da lei, mas sim o valor devido no mês de julho de

2012.

Por fim a Emenda nº 3 promove modificação na redação do art. 21 do projeto. A

alteração visa deixar claro que os reajustes nos valores das Bolsas de Atividades

Especiais  serão  assegurados  aos  bolsistas  nas  mesmas  datas  de  vigência  já
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previstas nos arts. 8º e 9º da Lei 19.973, de 2011, ou seja, respectivamente nos dias

1° de outubro de 2011 e 1° de abril de 2012.

Havendo declaração do ordenador de despesas de que as medidas propostas pelas

Emendas  nº  2  e  3  não  trarão  repercussão  financeira,  não  há  óbice  jurídico  à

proposição, que se enquadra no campo de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e

entre as matérias de competência legislativa estadual.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 3.099/2012 na forma do Substituti vo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Promove incorporação de parcela da Gedima ao vencimento básico dos servidores

das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis n° 15.463, de

13 de janeiro de 2005, e n° 18.974, de 29 de junho de 2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica incorporada ao vencimento básico dos  servidores das carreiras do

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de

Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional – Gedima –, a

que se refere o art. 2° da Lei n° 17.717, de 11 de agosto de 2008.

§ 1° – A incorporação de que trata o “caput” será i mplementada em duas etapas,

com vigência em 1° de agosto de 2012 e 1° de agosto  de 2013, ficando extinta a

parcela fixa da Gedima, nos termos do § 3°.

§ 2° – Para os fins da primeira etapa da incorporaç ão de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, a que se refere o item II.1 art. 1°

da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, serão reajustadas em 1° de agosto de

2012,  mediante  dedução  dos  valores  da  parcela  fixa  da  Gedima,  nos  seguintes

percentuais:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Fiscal Agropecuário e Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária, vigentes na data de publicação desta lei;
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II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário e

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária, vigentes na data de publicação desta

lei;

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional, vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3° – Caso o valor deduzido conforme o critério de finido no § 2° seja inferior ao

valor da parcela fixa da Gedima, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e

aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedima a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e o

valor deduzido nos termos do § 2°.

§ 5° – Para os fins da segunda etapa da incorporaçã o de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, a que se refere o inciso II do art.

1° da Lei n° 15.961, de 2005, serão reajustadas, em  1° de agosto de 2013, mediante

dedução  de  eventuais  valores  da  vantagem  pessoal  de  que  trata  o  §  3°,  nos

seguintes percentuais:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores das tabelas  de  vencimento  básico das carreiras  de  Fiscal  Agropecuário e

Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, resultantes da aplicação do disposto

no § 2°;

II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Fiscal  Assistente

Agropecuário  e  Assistente  de  Gestão  de  Defesa  Agropecuária,  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2°;

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional, resultantes da

aplicação do disposto no § 2°.

§ 6° – Após a aplicação do disposto no § 5°, eventu ais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3° estarão sujeit os exclusivamente à revisão geral
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anual de que trata o inciso I do art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 2° – Fica incorporada ao vencimento básico dos  servidores das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e

Produtividade Individual e Institucional – Gedama –, a que se refere o art. 6° da Lei n°

17.351, de 17 de janeiro de 2008.

§ 1° – A incorporação de que trata o “caput” será i mplementada em duas etapas,

com vigência em 1° de agosto de 2012 e 1° de agosto  de 2013, ficando extinta a

parcela fixa da Gedama, nos termos do § 3°.

§ 2° – Para os fins da primeira etapa da incorporaç ão de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, a que se refere o inciso IV do art.

1º da Lei nº 15.961, de 2005, serão reajustadas em 1° de agosto de 2012, mediante

dedução dos valores da parcela fixa da Gedama, nos seguintes percentuais:

I  – 32,00% (trinta e dois por cento),  incidentes sobre os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Analista Ambiental e Gestor Ambiental, vigentes

na data de publicação desta lei;

II – 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Técnico Ambiental, vigentes na

data de publicação desta lei;

III  –  21,00% (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Ambiental, vigentes na data de publicação

desta lei.

§ 3° – Caso o valor deduzido conforme o critério de finido no § 2° seja inferior ao

valor da parcela fixa da Gedama, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos

e aos pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4° – A vantagem pessoal de que trata o § 3° corre sponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedama a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2°.

§ 5° – Para os fins da segunda etapa da incorporaçã o de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente
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e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, a que se refere o inciso IV do art.

1° da Lei n° 15.961, de 2005, serão reajustadas, em  1° de agosto de 2013, mediante

dedução  de  eventuais  valores  da  vantagem  pessoal  de  que  trata  o  §  3°,  nos

seguintes percentuais:

I  – 24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Analista  Ambiental  e

Gestor Ambiental, resultantes da aplicação do disposto no § 2°;

II – 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Técnico  Ambiental,

resultantes da aplicação do disposto no § 2°;

III – 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  Ambiental,  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2°.

§ 6° – Após a aplicação do disposto no § 5°, eventu ais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3° estarão sujeit os exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 3° – O § 3° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 20 08, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o § 6°:

“Art. 2° – (...)

§ 3° – O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,0 32% (zero vírgula zero trinta e

dois por cento) dos valores abaixo estabelecidos, de acordo com a carreira a que

pertencer o cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, ressalvado o disposto

no § 6°:

I  –  R$5.689,91  (cinco  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um

centavos)  para  as  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Especialista  em Gestão de

Defesa Agropecuária;

II – R$2.826,23 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para

as carreiras de Fiscal  Assistente Agropecuário e Assistente  de Gestão de Defesa

Agropecuária;

III – R$1.213,15 (mil duzentos e treze reais e quinze centavos) para a carreira de

Auxiliar Operacional.
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(...)

§ 6° – A partir de 2 de agosto de 2013, os valores definidos no § 3° serão revistos

no mesmo percentual  e  na  mesma data  em que ocorrer  reajuste  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, de que trata o

item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005.”.

Art. 4° – O servidor ocupante de cargo de proviment o efetivo das carreiras do IMA

ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5° do art. 2° da Lei

n° 17.717, de 2008, poderá optar pela exclusão da G edima da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de

25 de março de 2002.

§  1° –  A opção  de  que  trata  o  “caput”  deverá  ser  fo rmalizada  na  unidade  de

recursos humanos do IMA no prazo de trinta dias contados da data de publicação

desta lei.

§ 2° – Fica vedada a incorporação prevista no § 5° do art. 2° da Lei n° 17.717, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3° –  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servi dor  em  decorrência  do

disposto no § 5° do art. 2° da Lei n° 17.717, de 20 08, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 5° – A tabela constante no Anexo I da Lei n° 1 4.695, de 30 de julho de 2003,

passa a vigorar em conformidade com a estrutura da tabela de vencimento básico de

que trata o Anexo II da mesma lei.

Art. 6° – O art. 21-A da Lei n° 15.463, de 13 de ja neiro de 2005, “caput” e respectivo

inciso I passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21-A – As promoções na carreira de Professor de Educação Superior serão

publicadas no órgão oficial dos Poderes do Estado semestralmente, nos dias 1° de

abril e 1° de outubro, para o servidor que preenche r os seguintes requisitos:

I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado até o dia 31 de janeiro, para fins de publicação de promoção no

dia 1° de abril do mesmo ano, ou até o dia 31 de ju lho, para fins de publicação de

promoção no dia 1° de outubro do mesmo ano;”.



774
____________________________________________________________________________

Art. 7° – O servidor que preencher os requisitos pa ra a promoção na carreira de

Professor de Educação Superior de que trata o art. 21-A da Lei n° 15.463, de 2005,

entre 1° de julho de 2011 e a data de publicação de sta lei, fará jus à concessão em 1°

de outubro de 2012.

Art. 8° – Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 2002, para efeito de cálculo  do benefício a ser concedido

com fundamento no § 1° do art.  40 da Constituição d a República e no art.  2° da

Emenda  à  Constituição  da  República  n° 41,  de  19  de  dezembro  de  2003,  as

seguintes vantagens percebidas pelos detentores de cargo de Professor de Educação

Superior, de que trata o inciso I do art. 1° da Lei  n° 15.463, de 2005:

I  –  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  a  que  se  referem  o  art.  284  da

Constituição do Estado e os arts. 2° e 4° da Lei n°  8.517, de 9 de janeiro de 1984;

II – o Adicional de Dedicação Exclusiva, a que se refere o § 1° do art. 25 da Lei n°

11.517, de 13 de julho de 1994; e

III – a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior

- GDPES -, a que se refere o art. 4° da Lei n° 17.9 88, de 30 de dezembro de 2008.

§ 1° – Para os fins do disposto no “caput”, será co nsiderada a média aritmética das

últimas sessenta parcelas de cada uma das gratificações e do adicional de que tratam

os  incisos  I  a  III,  percebidos  anteriormente  à  aposentadoria  ou  à  instituição  da

pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único do

art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2° – Para efeito de cálculo do benefício a ser co ncedido com fundamento no § 1°

do art. 40 da Constituição da República e no art. 2° da Emenda à Constituição da

República n° 41, de 19 de dezembro de 2003, serão c onsideradas as contribuições

previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei.

§ 3° – Para fins do cálculo previsto no § 2°, serão  consideradas as parcelas de que

tratam  os  incisos  I  a  III  do  “caput”,  que  tenham  constituído  base  de  cálculo  da

remuneração a que se refere o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, conforme

as regras estabelecidas neste artigo.

§ 4° – Em qualquer hipótese, para fins do disposto no “caput” e nos §§ 2° e 3°,

deverá ser respeitado o limite estabelecido no § 2° do art.  40 da Constituição da
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República.

Art. 9° – A gratificação especial devida ao ocupant e de cargo de provimento em

comissão de Comandante de Avião a Jato, prevista no § 1° do art. 8° da Lei 9.266, de

18 de setembro de 1986, percebida pelo servidor ocupante do cargo de provimento

efetivo  de  Comandante  de  Aeronave  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  em

decorrência do disposto no art. 3° da Lei 18.384, d e 15 de setembro de 2009, será

incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões, à razão de 1/30 (um trinta

avos) por ano de percepção, considerando-se, para tal fim, a média aritmética das

últimas sessenta parcelas da gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria

ou à instituição da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no

parágrafo  único  do  art.  7° da  Lei  Complementar  n° 6 4,  de  2002,  e  as  demais

exigências expressas na referida lei complementar.

Art. 10 – Fica acrescentado ao art. 9° da Lei Deleg ada n° 174, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5°:

“Art. 9° – (...)

§ 5° – Em caráter excepcional, os ocupantes das fun ções gratificadas de níveis 3 a

9 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos

da administração direta do Poder Executivo.”.

Art. 11 – Fica acrescentado ao art. 9° da Lei Deleg ada n° 175, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5°:

“Art. 9° – (...)

§ 5° – Em caráter excepcional, os ocupantes das fun ções gratificadas de níveis 3 a

8  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das

entidades da administração indireta do Poder Executivo.”.

Art. 12 – O inciso II do § 2° do art. 12 da Lei Del egada n° 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)

§ 2° – (...)

II – a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGR; ou”.

Art. 13 – O inciso II do § 2° do art. 13 da Lei Del egada n° 174, de 2007, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 (...)

§ 2° – (...)

II – a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGA; ou”.

Art. 14 – Ficam criados doze cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I – APC-I – e oito cargos de Analista de Patrimônio Cultural II –

APC-II –, lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais – Iepha-MG –,  com remuneração paga na forma de subsídio,  no valor de

R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  e  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),

respectivamente,  e  com  com  atribuições  de  natureza  de  direção,  chefia  e

assessoramento.

§ 1° – Os cargos de APC-I serão providos por profis sionais com, no mínimo, o título

de  Especialista,  e  os  cargos  de  APC-II  serão  providos  por  profissionais  com,  no

mínimo,  o  título  de  Especialista  e  com pelo  menos  dois  anos de experiência  em

atividades  correlatas  à  finalidade  do  Iepha-MG,  pré-qualificados  nos  termos  de

regulamento e com conhecimentos na área temática específica de atuação, conforme

edital publicado e divulgado pela internet no mínimo trinta dias antes do início do

processo.

§ 2° – Serão estabelecidas em decreto a identificaç ão, a codificação e a forma de

recrutamento dos cargos criados pelo “caput”, observado o disposto no § 3°.

§ 3° – No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos carg os criados no “caput” serão de

recrutamento limitado.

§ 4° – A pré-qualificação de que trata o § 1° não g era direito à nomeação para o

cargo de provimento em comissão a que se refere o “caput”.

§ 5° – Os cargos a que se refere o “caput” terão jo rnada de trabalho de quarenta

horas semanais e serão providos por ato do Presidente do Iepha-MG.

§ 6° – Os cargos de que trata este artigo serão ext intos em 31 de março de 2015.

Art. 15 – O § 1° do art. 16 da Lei n° 13.085, de 31  de dezembro de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 6°:

“Art. 16 (...)
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§ 1° – A GDPI será atribuída mensalmente aos servid ores em efetivo exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela

constante  no  Anexo  V  desta  lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes

percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela

constante do Anexo IV da Lei 18.974, de 29 de junho de 2010:

I – 0,036% de 1° de agosto de 2012 a 31 de julho de  2013;

II – 0,053% de 1° de agosto de 2013 a 31 de julho d e 2014;

III – 0,07% a partir de 1° de agosto de 2014.

(...)

§ 6° – A GDPI será composta de uma parcela fixa e d e parcela variável, observados

os seguintes critérios:

I – a parcela fixa terá como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do limite

máximo da pontuação correspondente ao nível e grau em que estiver posicionado o

servidor;

II – a parcela variável será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados

da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho,

podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de

Desempenho  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%

(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e grau

em que estiver posicionado o servidor.”.

(...)

Art. 16 – A Lei n° 13.085, de 1998, fica acrescida do Anexo V na forma do Anexo I

desta lei.

Art. 17 – O inciso IV do § 5° do art. 8° da Lei n° 18.974, de 29 de junho de 2010,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° – (...)

§ 5° – (...)

IV  –  não  permanecer  na  carreira  pelo  período  mínimo  de  três  anos  após  o

ingresso.”.

Art. 18 – Os §§ 1° e 6° do art. 11 da Lei n° 18.974 , de 2010, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o §14:
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“Art. 11 – (...)

§  1° –  Progressão  é  a  passagem  do  servidor  da  carre ira  de  Especialista  em

Políticas Públicas e Gestão Governamental do grau em que se encontra para o grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular  cinco  pontos,  a  partir  da  conclusão  do  período  de  estágio  probatório,

segundo os critérios apresentados no Anexo II e observados os limites estabelecidos

no § 14.

(...)

§ 6° – A progressão do servidor poderá implicar seu  posicionamento em grau acima

do subsequente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto nos §§ 12

e 14.

(...)

§ 14 – Para fins de progressão na carreira serão observados os seguintes limites:

I  – caso o servidor esteja posicionado no nível  I  da carreira, no máximo quatro

graus por ano, a partir da conclusão do período de estágio probatório;

II – caso o servidor esteja posicionado acima do nível I da carreira, no máximo três

graus por ano.”.

Art. 19 – O Anexo II da Lei n° 18.974, de 2010, pas sa a vigorar na forma do Anexo II

desta lei.

Art. 20 – O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

tenha curso  de  pós-graduação “stricto sensu”  iniciado até  31 de  julho  de  2012 e

concluído até 31 de julho de 2014, obterá, para fins de posicionamento na carreira,

cinquenta pontos para os certificados de conclusão de mestrado e cem pontos para

os certificados de conclusão de doutorado.

Art. 21 – O § 2° do art. 1° da Lei n° 15.790, de 3 de novembro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (...)

§ 2° – O valor da bolsa será revisto no mesmo perce ntual e na mesma data em que

ocorrer reajuste no nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Profissional
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de Enfermagem, de que trata o item I.2.4 do Anexo I  da Lei n° 15.786, de 27 de

outubro de 2005.”.

Art. 22 – Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, nos termos do art. 1° da Lei n°

15.790, de 2005, os índices de reajustes e datas de vigência previstos nos arts. 8° e

9° da Lei n° 19.973, de 2011.

Art.  23 – Ficam reajustados em 25,60% (vinte e cinco vírgula seis por cento),  a

partir de 1° de agosto de 2012, os valores da tabel a de vencimento básico da carreira

de Auditor Interno, a que se refere o item III.2. do Anexo III da Lei n° 15.961, de 2005.

Art. 24 – Ficam reajustados em 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento), a partir

de 1° de agosto de 2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. 22.

Art.  25  –  Ficam  reajustados  em  16,93% (dezesseis  vírgula  noventa  e  três  por

cento),  a partir  de 1° de agosto de 2014,  os valore s decorrentes da aplicação do

disposto no art. 23.

Art. 26 – Os reajustes de que tratam os arts. 22, 23 e 24 desta lei serão deduzidos

da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, de que trata o art. 10 da Lei n° 15.961,

de 2005.

Art. 27 – O “caput” do art. 174 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 – A Fundação Educacional Caio Martins – Fucam –, a que se refere o

inciso XIII do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2 011, tem por finalidade apoiar a

permanência de adolescentes  e jovens na escola,  por  meio da organização e da

oferta de proteção social dirigida e focada, competindo-lhe:”.

Art. 28 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n° 19 .973, de 2011, o seguinte § 5°:

“Art.18. – (...)

§ 5° – Para o servidor que exerça as atividades de que tratam os incisos I a III do

“caput” na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João

Pinheiro, o limite máximo estabelecido no inciso II do § 1° é de duzentas e quarenta

horas  anuais,  ressalvada  situação  de  excepcionalidade,  devidamente  justificada  e

previamente aprovada pela autoridade máxima da entidade, que poderá autorizar o

acréscimo de até duzentas e quarenta horas de trabalho anuais,  sem prejuízo do
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disposto nos incisos I e III do § 1° e nos §§ 2° e 3°.”.

Art. 29 – Ficam revogados:

I – o art. 152 da Lei n° 7.109, de 13 de janeiro de  1977;

II – o art. 119 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994;

III – o Anexo II da Lei n° 13.085, de 31 de dezembr o de 1998.

Art. 30 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 3°, 15 a 19 e 26 a partir de 1 ° de agosto de 2012.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Glaycon Franco, relator – Rosângela Reis – André

Quintão – Luiz Henrique.

ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO V

(a que se refere a Lei n° 13.085, de 31 de dezembro  de 1998)

Pontuação da GDPI por nível e grau

* - O Anexo I, contendo a pontuação da GDPI por nível e grau foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 13.6.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 201 2)

“ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei n° 18.974 , de 29 de junho de 2010)

Critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento na carreira de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

* - O Anexo II, contendo os critérios de atribuição de pontos para desenvolvimento

na  carreira  de  Especialista  em  Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental,  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 13.6.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  Deputado Bruno Siqueira,  o Projeto  de Lei  nº  1.545/2011 dispõe

sobre a proibição do comércio, distribuição e utilização de serpentinas metalizadas e
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produtos similares no Estado.

Em razão da semelhança de objeto, foram anexados à proposição, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de Lei nºs 1.588/2011, do Deputado

Carlos Mosconi, 1.594/2011, do Deputado Duarte Bechir, 1.599/2011, do Deputado

Gustavo Perrella, e 1.606/2011, da Deputada Liza Prado.

Aprovado  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  o  projeto  retorna  a  esta

Comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XV,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  em  apreço,  na  forma  do  vencido  no  1º  turno,  pretende  proibir  a

comercialização, a distribuição, a produção e a utilização, no Estado, de serpentinas

metalizadas destinadas a festejos e de produtos similares que possam representar

perigo de acidentes envolvendo energia elétrica.  Em caso de descumprimento da

norma,  o infrator  ficará  sujeito  às  penalidades previstas  no Código de  Defesa do

Consumidor.

A apresentação do projeto de lei teve como mote o acidente ocorrido no Município

mineiro de Bandeira do Sul durantes as festividades que antecediam o Carnaval de

2011.  Durante  o  desfile  de  um  trio  elétrico  pelas  ruas  da  cidade,  serpentina

metalizada arremessada pelos foliões entrou em contato com cabos de transmissão

de energia elétrica de alta tensão, provocando o acidente que redundou na morte de

16 pessoas e causou ferimentos em 55. A tragédia foi amplamente divulgada pelos

meios de comunicação e expôs não só a falta de informações relativas aos riscos de

acidentes que aqueles produtos poderiam causar quando utilizados próximos à rede

elétrica, como também a potencialidade lesiva de tais produtos quando em contato

com a rede. Assim, a comprovação de tais riscos e sua convolação em perigo efetivo

justificam a conveniência e a necessidade da edição de norma que regulamente a

matéria e busque prevenir acidentes.

Quando da análise do projeto no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça,

por meio da apresentação do Substitutivo nº 1, adequou o texto às normais legais

norteadoras  da  matéria.  As  comissões  que  a  sucederam  reconheceram  a
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necessidade da edição de norma legal que verse sobre o tema e confirmaram que a

proposição não contraria a legislação referente a matéria financeira e orçamentária.

De acordo com a determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de

4/6/2003,  esta  Comissão  deve  pronunciar-se  também  sobre  as  proposições

anexadas. O objetivo de todas elas é prevenir acidentes com serpentinas metalizadas

e produtos similares por meio da proibição de sua fabricação e comercialização no

território estadual. Esse objetivo está atendido na redação do vencido no 1º turno.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.545/2011,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Maria Tereza Lara - Sargento

Rodrigues.

PROJETO DE LEI Nº 1.545/2011

(Redação do Vencido)

Proíbe a comercialização, a distribuição, a produção e a utilização, no Estado, de

serpentinas metalizadas destinadas a festejos e de produtos similares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  proibidas  a  comercialização,  a  distribuição,  a  produção  e  a

utilização, no Estado, de serpentinas metalizadas destinadas a festejos e de produtos

similares que possam representar perigo de acidentes envolvendo energia elétrica.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.935/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.935/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Ama Pangeia – Amigos do Meio Ambiente, 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,
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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 2.935/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Ama  Pangeia  –  Amigos  do  Meio

Ambiente, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Ama Pangeia – Amigos

do Meio Ambiente, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.952 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.952/2012, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados Animais – Arca –, com sede

no Município de Janaúba, 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° 2.952/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Resgate e Cuidados Animais – Arca –,

com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Resgate e Cuidados

Animais – Arca –, com sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.
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Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Doutor Viana e João Leite

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

Correspondência: Mensagens nºs 256 a 258/2012 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.250 a 3.252/2012, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.253 a

3.255/2012  -  Projeto  de  Resolução  nº  3.256/2012  -  Requerimentos  nºs  3.253  a

3.269/2012  -  Requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  e  Duarte  Bechir  -

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Política  Agropecuária  e  de

Segurança Pública e do Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos

do  Deputado  Carlin  Moura,  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Pompílio

Canavez, Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Jr. - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  –  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos  dos  Deputados  Délio  Malheiros  e  Duarte  Bechir;  deferimento  -  2ª

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Adelmo

Carneiro Leão e Lafayette de Andrada; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  2.915/2012;  discurso  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  votação  do

projeto; aprovação – Inexistência de quórum especial para votação de projeto de lei

complementar - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.667/2011; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.523/2011;

aprovação -  Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  2.784/2012;  aprovação -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.916/2012;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.917/2012; aprovação -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.918/2012; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.919/2012; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  2.958/2012;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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2.959/2012;  aprovação  -  Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.960/2012;

aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.961/2012; aprovação com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.856/2012; aprovação –

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.034/2012; aprovação – Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 625/2011; aprovação na forma da Substitutivo nº 1 -

Questões de ordem – Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição

nº 3/2011; encerramento da discussão - Inexistência de quórum especial para votação

de proposta de emenda à Constituição – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

568/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  1.561/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  2.056/2011;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.169/2011;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.196/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.729/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 2.730/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.731/2011; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.907/2012;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 367/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

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

-  Délio  Malheiros -  Delvito  Alves -  Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique -
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Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado 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 Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 256/2012*

Belo Horizonte, 4 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da municipalidade de implantar

indústrias,  buscando  atingir  o  fim  último  de  todo  o  próprio  público,  qual  seja  de

atender o interesse coletivo.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.250/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui o imóvel

com área de 31.035,60m², situado na Rua José Hélio Moreira Lopes, Bairro Brumado,

registrado sob o nº  18.855,  às  fls.  07 do  Livro 2-E-2,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à implantação de

um parque industrial.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Pitangui não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG – documento  que  comprove a  destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 257/2012*

Belo Horizonte, 25 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Alfenas o imóvel que especifica.

A presente proposta objetiva possibilitar o funcionamento de um posto de saúde no

imóvel  a  ser  doado e  obteve manifestação favorável  da  Secretaria  de Estado de

Educação, órgão ao qual o imóvel se encontra vinculado.
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Considerando os aspectos sociais que a doação representa para a comunidade, a

inexistência de projetos estaduais para a sua utilização e a destinação pública que

será dada ao imóvel, não há óbice à pretendida alienação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.251/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Alfenas o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Alfenas imóvel

com área de 1.587,00m²,  situado no Distrito  de Barranco Alto,  naquele Município,

registrado sob o nº 1.546, a fls. 199 do Livro 3-N, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Alfenas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Alfenas não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Alfenas  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  –  SEPLAG – documento  que  comprove a  destinação do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 258/2012*

Belo Horizonte, 5 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Nos termos do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar

à consideração dessa egrégia Assembleia projeto de lei que altera a Lei nº 15.467, de

13 de janeiro de 2005, e dá outras providências.

Por  entendê-la  relevante  e  para  melhor  compreensão  do  teor  do  projeto,  faço

anexar exposição de motivos firmada pela Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão.  Cumpre-me,  ainda,  ressalvar  que  a  iniciativa  se  propõe  ao  amparo  dos

preceitos constitucionais e legais pertinentes, inclusive quanto à competência, à Lei

orçamentária e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Tenho  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossa  Excelência

anteprojeto de lei que altera a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, e dá outras

providências.

O projeto de lei  promove a reestruturação das carreiras da Fundação TV Minas

Cultural  e  Educativa,  desvinculando-as  das  carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Cultura e da Fundação de Arte Ouro Preto. São criadas carreiras próprias para a

Fundação, com o objetivo de cumprir a programação cultural e educativa e à difusão

de conteúdo sem fins comerciais, para consecução da política estadual estabelecida

para a televisão cultural e educativa.

Além da reformulação das carreiras, o projeto de lei cria cargos de provimento em

comissão  para  compor  o  quadro  de  servidores,  possibilitando  a  criação  de  uma

estrutura adequada para os cargos de chefia e assessoramento.

Destaca-se que nos últimos anos a Rede Minas obteve um incremento qualitativo,

alcançando  resultados  cada  vez  mais  satisfatórios.  Nesse  sentido,  a  presente

proposta foi  elaborada com o objetivo de garantir  não somente a continuidade da

prestação  de  serviço,  mas  também  a  manutenção  do  padrão  de  qualidade  da

programação.
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São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a proposição de lei

em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Altera a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, q ue institui as carreiras do Grupo

de Atividades de Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam acrescidos ao art. 1° da Lei n° 15. 467, de 13 de janeiro de 2005, os

seguintes incisos XV e XVI:

“Art. 1º - (...)

XV - Analista de TV; e

XVI - Técnico de TV.”.

Art. 2º - O inciso III do art. 3° da Lei n° 15.467,  de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

III - na Fundação Cultural e Educativa TV Minas, cargos das carreiras de:

a) Analista de TV;

b) Técnico de TV;

c) Auxiliar de Cultura.”.

Art. 3º - O inciso I do art. 8° da Lei n° 15.467, d e 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

I - trinta ou quarenta horas, conforme definido no edital do concurso público, para os

cargos das carreiras de Gestor de Cultura, Técnico de Cultura, Analista de Gestão

Artística,  Técnico  de  Gestão  Artística,  Analista  de  Gestão,  Proteção  e  Restauro,

Técnico de Gestão, Proteção e Restauro, Analista de TV e Técnico de TV.”.

Art. 4º - Os incisos I e II do art. 10 da Lei n° 15 .467, de 2005, passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I - nível superior, conforme edital do concurso público, para as carreiras de Gestor

de  Cultura,  de  Analista  de  Gestão  Artística,  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e
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Restauro  e  Analista  de  TV,  e  nível  superior  ou  registro  em órgão competente  da

profissão para as carreiras de Professor de Arte, de Músico Instrumentista, de Músico

Cantor e de Bailarino;

II - nível intermediário, conforme edital do concurso público, para as carreiras de

Técnico de Cultura, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro,  Técnico de Gestão

Artística e Técnico de TV.”.

Art. 5º - Ficam transformados cento e vinte e quatro cargos da carreira de Gestor de

Cultura,  instituída  pela  Lei  nº  15.467,  de  2005,  lotados  na  Fundação  Cultural  e

Educativa TV Minas, em cento e vinte e quatro cargos da carreira de Analista de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor de Cultura, constante no item I.1.1 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a cento e oitenta e dois.

Art. 6º - Ficam transformados cento e setenta e um cargos da carreira de Técnico

de Cultura, instituída pela Lei nº 15.467, de 2005, lotados na Fundação Cultural e

Educativa TV Minas, em cento e setenta e um cargos da carreira de Técnico de TV.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Técnico de Cultura, constante no item I.1.2 do

Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, passa a cento e setenta e um.

Art. 7º - Os cinco cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Gestor

de  Cultura  e  os  seis  cargos  correspondentes  às  funções  públicas  da  carreira  de

Técnico  de  Cultura,  cujos  detentores  tiverem  sido  efetivados  em  decorrência  do

disposto nos arts.  105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias,

acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam

transformados, respectivamente, em cinco cargos da carreira de Analista de TV e em

seis cargos de Técnico de TV, na Fundação Cultural e Educativa TV Minas.

Art. 8° - O Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, pass a a vigorar acrescido do item I.4

e com alteração no título do item I.1, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 9° - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“II.1 - SEC, FAOP, e TV MINAS (para a carreira de Auxiliar de TV):”.

Art. 10 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, o seguinte item
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II.4:

“II. 4 - TV MINAS:

II.4.1  -  Analista  de  TV:  elaborar,  coordenar  e  executar  programas,  projetos  e

atividades administrativas e/ou de natureza técnica que visem à gestão do conteúdo

da programação cultural e educativa e à difusão de conteúdo sem fins comerciais,

para  consecução  da  política  estadual  estabelecida  para  a  televisão  cultural  e

educativa,  conforme  as  competências  de  sua  respectiva  área  de  atuação,  sob

direção.

II.4.2 -  Técnico de TV: Auxiliar  e/ou executar  atividades administrativas e ou de

natureza  técnica  que  visem  à  gestão  do  conteúdo  da  programação  cultural  e

educativa e à difusão de conteúdo sem fins comerciais, para consecução da política

estadual  estabelecida  para  a  televisão  cultural  e  educativa,  conforme  as

competências de sua respectiva área de atuação, sob coordenação.”.

Art. 11 - O Anexo III da Lei n° 15.467, de 2005, pa ssa a vigorar acrescido do item

III.4 e com alterações em seu item III.1, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 12 - O Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro 2005, passa a vigorar

acrescido do item VII.4 e com alterações no título do item VII.1, na forma do Anexo III

desta lei.

Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2 6 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos destinados à Fundação TV Minas - Cultural e Educativa:

I - um cargo de Administração Superior, sendo esse de Diretor;

II - oitenta e sete cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo.

Art. 14 - Ficam extintos seis cargos do Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão de  que  trata  o  art.  1° da  Lei  Delegada n° 175,  de  2007,  referentes  à

Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Art. 15 - Ficam criadas e destinadas à Fundação TV Minas - Cultural e Educativa:

I  -  cento e quarenta e cinco funções gratificadas,  de  que trata o art.  8° da Lei

Delegada n° 175, de 2007;

II - quatorze gratificações temporárias estratégicas, de que trata o art. 12 da Lei
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Delegada n° 175, de 2007.

Art. 16 - Em função do disposto nos arts. 13, 14 e 15, o item V.33 do Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 17 - Os cargos, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas

transformados, extintos e criados por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 8° da Lei de de )

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45 da Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV MINAS (para a carreira de Auxiliar de Cultura):

(...)

I.4 - TV MINAS:

I.4.1 - Analista de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Analista de TV da TV Minas, carga horária 30 ou 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.6.2012. 

I.4.2 - Técnico de TV

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Técnico de TV da TV Minas, carga horária 30 ou 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.6.2012. 

ANEXO II

(a que se refere o art. 11 da Lei de de )

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição nº 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV MINAS (para a carreira de Auxiliar de Cultura)

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição
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nº 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas da SEC, FAOP e TV MINAS,

para a carreira de Auxiliar  de  Cultura,  foi  publicada no “Diário  do Legislativo”,  de

14.6.2012. 

(...)

III.4 - TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº  49,  de  2001,  e  de  Funções  Públicas  não  Efetivadas  da TV MINAS,   para  as

carreiras  de Analista e Técnico de TV,  foi  publicada no “Diário do Legislativo”,  de

14.6.2012. 

ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de )

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Cultura

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC - E FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO –

FAOP – e FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS (para a carreira de

Auxiliar de Cultura):

(...)

VII.4 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.4.1 - CARREIRA DE TÉCNICO DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de TV, da Fundação

Cultural e Educativa TV Minas, carga horária 30 horas semanais, foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de TV, da Fundação

Cultural e Educativa TV Minas, carga horária 40 horas semanais, foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.
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VII.4.2 - CARREIRA DE ANALISTA DE TV

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de TV, da Fundação

Cultural e Educativa TV Minas, carga horária 30 horas semanais, foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de TV, da Fundação

Cultural e Educativa TV Minas, carga horária 40 horas semanais, foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 16 da Lei 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.33 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA  - TV MINAS

V.33.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA  ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

*  -  O quadro  contendo os  Cargos  em Comissão  da  Administração Superior  da

Fundação  TV Minas  Cultural  e  Educativa  -  TV Minas  foi  publicado no  “Diário  do

Legislativo”, de 14.6.2012.

V.33.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O quadro contendo o Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do

Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  -  DAI,  da  Fundação  TV  Minas  Cultural  e

Educativa - TV Minas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo as Funções Gratificadas da Fundação TV Minas Cultural e

Educativa - TV Minas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 14.6.2012.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quadro contendo as Gratificações Temporárias Estratégicas da Fundação TV

Minas Cultural e Educativa - TV Minas foi  publicado no “Diário do Legislativo”,  de
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14.6.2012.

- 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.

OFÍCIOS

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação, encaminhando cópia

de ofício enviado à Comissão de Educação. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Antônio Carlos Tardeli, Diretor-Geral do Detel-MG, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 2.812/2012, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Carlos Alberto Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra,

encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a  convênio  firmado  entre  esse  órgão  e  a

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior no Norte de Minas, com

interveniência da Unimontes. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

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

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

encaminhando cópia do Plano de Gestão Estratégica da Seca 2012, elaborado pela

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do FNDE (352)  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.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 2.358, 2.343, 2.345 e 2.613/2012, do

Deputado Elismar Prado.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos  de Lei  nºs  243,  260,  398,  1.920 e 2.370/2011,

2.792, 2.793, 2.852 e 2.853/2012 e ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2011, em

atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça.  (-  Anexem-se  aos

respectivos projetos de lei e ao Projeto de Lei Complementar nº 10/2011.)

Da Sra. Marta Elizabete de Souza, Presidente do Conselho Regional de Psicologia
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de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão

Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

1.145/2012/SGM.

De Vereadores da Câmara Municipal de Espera Feliz solicitando o asfaltamento de

trechos de estradas na região desse Município. (- À Comissão de Transporte.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.253/2012

Declara de utilidade pública o Projeto de Ação Solidária - Proas -,  com sede no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto de Ação Solidária - Proas -,

com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação: Fundada em 24/4/2009, o Projeto de Ação Solidária - Proas -, com

sede no Município de Santa Luzia, tem como objetivo o combate à fome e à pobreza,

o desenvolvimento de programas e atividades educativas e culturais, a inserção de

jovens e adultos no mercado de trabalho, entre diversas outras ações que visam à

proteção social, sem distinção de raça, cor, sexo ou religião.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.254/2012

Cria  a  possibilidade  de  o  preso  remir  sua  pena  por  meio  do  uso  de  bicicletas

adaptadas para gerar eletricidade no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a possibilidade de o preso, durante a execução da pena, remi-la

por meio do uso de bicicletas adaptadas para gerar eletricidade no Estado.

§ 1º - A cada três dias do uso das bicicletas será reduzido um dia de pena do preso

(remição).

§ 2º - Para o preso poder participar desta espécie de remição, deverá satisfazer os

seguintes requisitos:

I - ter bom comportamento, verificado no local onde o preso está cumprindo pena;

II - ser previamente aprovado em uma avaliação médica feita no mesmo local onde

o preso cumpre pena.

Art.  2º - Os presos aptos a praticar a “pedalada sustentável”  serão divididos em

grupos, para que haja um revezamento diário na prática.

Parágrafo único - A duração diária das pedaladas será de seis horas.

Art.  3º  -  Os  presos  interessados  em  tentar  satisfazer  os  requisitos  legais  para

praticar  a “pedalada sustentável”  deverão aderir  a  uma lista  de interessados,  que

posteriormente se tornará a lista dos participantes desta espécie de remição.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de quarenta dias.

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2012.

Rômulo Viegas

Justificação: A cidade de Santa Rita do Sapucaí, por iniciativa do MM. Juiz José

Henrique  Mallmann,  é  a  responsável  pela  implantação  do  projeto  da  “pedalada

sustentável”. A iniciativa é tão louvável que merece ser transformada em lei para que

possa alcançar todo o Estado.

Este projeto de lei ajuda na ressocialização do preso, bem como permite a remição

de um dia de pena a cada três dias pedalados.  Portanto,  satisfeitos os requisitos

legais, é uma forma de cuidar da saúde do preso, acelerar o cumprimento de sua

pena, bem como gerar energia elétrica.

O retorno elétrico é muito bom, a cada dia de pedalada é possível iluminar cinco

postes de uma praça pública daquela cidade pelo prazo de 12 horas. Isso porque

ainda  são  apenas  três  bicicletas,  dois  grupos  de  três  presos  que  se  revezam

diariamente.
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O funcionamento é simples e de baixo custo, sendo inclusive visto com bons olhos

pela Secretaria de Estado de Defesa Social. Funciona da seguinte forma: instala-se

no pedal um alternador que armazena a força em uma bateria de carro.

Insta frisar que essa espécie de remição é facultativa. Caberá ao preso optar ou

não  por  usufruí-la.  Saliente-se  também  que  há  requisitos  obrigatórios  a  ser

preenchidos, que irão resguardar a saúde do preso.

Os  demais  detalhes  deste  projeto  de  lei  serão  regulamentados  pelo  Poder

Executivo no prazo de 40 dias.

É mister lembrar que o art. 24, inciso I, da Constituição da República, permite que a

União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  legislem  concorrentemente  sobre:  “direito

tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”; o que faz deste projeto

de lei constitucional.

São por esses motivos que pedimos ajuda aos demais pares desta augusta Casa

para que um projeto de lei de tamanha grandeza seja aprovado.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.255/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural de São José de Almeida, com

sede no Município de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de São José de

Almeida, com sede no Município de Jaboticatubas.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho de 2012.

Luzia Ferreira

Justificação:  O projeto de lei  em epigrafe tem por  objetivo  declarar  de utilidade

pública a Associação Cultural de São José de Almeida, com sede no Município de

Jaboticatubas.

A Associação  é  uma  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado que não remunera seus Diretores.
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Tem  por  finalidade  o  incentivo  à  criação  artístico-cultural,  a  promoção  da

convivência e do fortalecimento de vínculos, através de atividades artísticas, culturais

e sociais.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  Associação Cultural  de  São José de

Almeida, solicito o apoio dos meus nobres pares para 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 RESOLUÇÃO Nº 3.256/2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  segmento  econômico  de

produção de biocombustíveis,  nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico de produção de biocombustíveis, nos

termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro  de 1975,  em virtude de

benefícios  fiscais  concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 229/2012.

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

Sala das Reuniões, 12 de junho 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 3.253/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua posse no

cargo de Presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2012-2014. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Nº 3.254/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a 24ª Subseção da OAB-MG, de Pouso Alegre, pelos 80

anos de sua instalação. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 3.255/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Amparo pelos 73 anos de

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

Nº 3.256/2012, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pedralva pelo fato de duas granjas comerciais

de recria de aves de postura, localizadas nesse Município, serem as primeiras do

Estado certificadas pelo Ministério  da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento como

livres de micoplasma e salmonela. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  3.257/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre as providências

adotadas em decorrência da audiência pública realizada nesta Casa em 15/5/2012,

que teve como objetivo debater a situação da Superintendência Regional de Ensino

do Município de Janaúba. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.258/2012,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  o

sobrestamento  das  ações  de  fechamento  dos  postos  fiscais  e  administrações

fazendárias  até  que  se  conclua  a  discussão  sobre  a  questão  no  âmbito  da

Assembleia Legislativa.

Nº 3.259/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na  3ª  Cia.

Rotam/P2/EM/BTL, por sua atuação no Bairro Bom Jesus que culminou na apreensão

de droga, material para fabricação e comercialização de droga, dinheiro e arma de

fogo, encontrados em poder de três adultos, presos em flagrante, e de um menor de

idade, conduzido ao Dopcad.

Nº  3.260/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que apure a

correspondência eletrônica (e-mail) enviada para a Gerência de Convites desta Casa,

com palavras desrespeitosas a membro do Poder Legislativo Mineiro.

Nº  3.261/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora pedido de providências

com  vistas  à  intimação  para  oitiva  de  A.J.M.  e  de  Frederico  Márcio  Arbex  sobre
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denúncias de envolvimento em contravenções nas modalidades de jogo do bicho e

caça-níqueis nesse Município.

Nº 3.262/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Rodrigo  Xavier  da  Silva  pela  posse no cargo de

Ouvidor de Polícia e ao Sr. Marcelo José Gonçalves Costa pela posse no cargo de

Ouvidor Penitenciário.

Nº  3.263/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Incra  pedido  de  providências  para  agilização  do  processo  de

desapropriação da Fazenda Inhumas, no Município de Uberaba.

Nº  3.264/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  de  Ribeirão  das  Neves  pedido  de

providências para apuração das denúncias sobre a derrubada de casas não incluídas

na liminar deferida nos autos do processo relativo a residências na área conhecida

como ocupação Braúnas.

Nº  3.265/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para apuração

das denúncias do Agente Penitenciário Júlio Rodrigues dos Santos de perseguição e

assédio moral contra os Agentes Penitenciários do Estado e do Agente Penitenciário

Gustavo  Henrique  Pereira  de  perseguição,  ameaça  de  processos  fraudulentos  e

ofensas  diretas,  perpetradas  contra  si,  bem  como  seja  encaminhado  à  citada

Secretaria o trecho das notas taquigráficas da 14ª Reunião Ordinária dessa Comissão

que contém as falas dos denunciantes.

Nº  3.266/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à 2ª Delegacia Distrital da Polícia Civil as notas taquigráficas da 21ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para agilização da

apuração das denúncias nelas constantes de violação de direitos fundamentais de

cidadãos pela Guarda Municipal de Belo Horizonte e pela PMMG.

Nº  3.267/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Secretaria  de  Defesa Social  e  ao Ministério  da Justiça  as  notas

taquigráficas da 14ª  Reunião Ordinária dessa Comissão e pedido de providências

para avaliação da possibilidade e da pertinência de se implantarem novas unidades
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prisionais com estrutura para realização de trabalho agrícola.

Nº 3.268/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para inclusão, no planejamento de

instalação  de  novas  escolas  estaduais,  dos  Bairros  Perobas,  Sapucaias,  Nova

Contagem e Industrial, no Município de Contagem.

Nº 3.269/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Educação pedido  de  providências  para reforma da Escola Estadual

José Lucas Filho, no Bairro Fonte Grande, no Município de Contagem.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Délio

Malheiros e Duarte Bechir.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Política

Agropecuária e de Segurança Pública e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique;  Srs.

Deputados; Sras. Deputadas; público presente; telespectadores da TV Assembleia e

do  portal  da  Assembleia  Legislativa,  boa  tarde.  Neste  momento,  Sr.  Presidente,

estamos  chegando  de  uma  visita  ao  Palácio  da  Liberdade,  onde  tivemos  a

oportunidade de, mais uma vez, receber a Presidenta da República Dilma Rousseff,

que  estava  acompanhada  do  Ministro  do  Desenvolvimento  Econômico,  Fernando

Pimentel, e do Ministro dos Transportes, Paulo Passos. A Presidenta veio a Minas

Gerais para formalizar uma parceria com o governo do Estado no que diz respeito à

tão necessária revitalização do nosso Anel Rodoviário, que há muito clama por uma

reforma,  por  uma  revitalização.  A Presidenta  Dilma  autoriza,  hoje,  o  DER-MG  a

elaborar  o  projeto  executivo  do  Anel  Rodoviário  e  anuncia  a  liberação  de

R$1.500.000.000,00  para  execução  dessa  obra.  A obra  de  revitalização  do  Anel

constará de ampla modificação da malha rodoviária do Anel, com o alargamento das

pistas, e a pavimentação asfáltica será substituída pela de concreto,  a mesma de

parte da Via Expressa e da Linha Verde, porque essa pavimentação tem um tempo de

durabilidade e conservação bem maior do que a pavimentação asfáltica comum. A
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obra  do  Anel  também  contará  com  a  construção  de  12  novas  trincheiras  e  18

viadutos, a fim de proporcionar um fluxo adequado de veículos para essa grande

avenida rodoviária, que atende a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, também constarão no projeto as diversas alças de acesso em todo o

trajeto  do  Anel  Rodoviário,  como,  por  exemplo,  a  alça  de  acesso  entre  o  Anel

Rodoviário e a Avenida Amazonas, na Cidade Industrial, um dos pontos de acesso de

maior  gargalo.  Nesse  ponto,  além  de  o  Anel  comportar  a  BR-040  e  a  BR-262,

encontra-se  com a  BR-381,  na  Cidade Industrial,  local  de  grande gargalo  para o

tráfego de veículos, especialmente caminhões e cargas pesadas. Nesse trecho, há o

encontro das maiores rodovias de carga do País. É a verdadeira encruzilhada do

Brasil. Então também será contemplado com a alça de acesso naquele trecho, bem

como em um trecho um pouco à frente, onde a Amazonas se encontra com a Tito

Fulgêncio, também ponto de gargalo. Isso é para exemplificar que o projeto procura

dar uma visão global do Anel, para que ele tenha um fluxo de veículos adequado e

compatível com o volume de veículos que por lá circulam todos os dias. Então será

uma obra  de  revitalização,  que,  na  prática,  será  a  construção  de  um  novo  Anel

Rodoviário, uma necessidade premente de Belo Horizonte.

A Presidenta Dilma também anunciou e trouxe a boa notícia da parceria que será

feita  entre  o  governo do Estado e  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  em outra  obra

importantíssima: o Rodoanel Mineiro, divido entre Rodoanel Sul e Rodoanel Norte. O

Norte  pegará  depois  de  Betim,  sentido  Norte,  até  Ravena,  para  tirar  o  fluxo  de

veículos  que vêm de São Paulo e têm a necessidade de fazer  de Contagem um

corredor de passagem, indo para Governador Valadares, para o Nordeste do País e

para o Espírito Santo. O Sul também sairá de Betim sentido BH Shopping para tirar o

fluxo de veículos que vêm de São Paulo e vão para o Rio de Janeiro.

Como será feito esse Rodoanel? O governo federal assumirá a parte Sul e fará uma

parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte para se encarregar do trecho Leste do

Rodoanel. Para a parte Norte, haverá uma parceria público-privada, tendo à frente o

governo  do Estado para  tocar  as  obras.  Então percebemos  que  são  duas  obras

estruturantes fundamentais: a primeira, que é a do Anel Rodoviário propriamente dita;

e a segunda, que é o Rodoanel.
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A Presidenta Dilma explicou de forma muito clara. Lembrou-se de quando ainda era

criança, adolescente, jovem em Belo Horizonte e os limites da cidade ficavam dentro

da Avenida do Contorno. Quando se criou o Anel Rodoviário, ele era longe de Belo

Horizonte. Hoje é praticamente uma avenida metropolitana, que atende ao fluxo de

veículos da Região Metropolitana. Portanto há a necessidade dessa nova rodovia, o

Rodoanel, para tirar o fluxo de veículos de carga, o fluxo pesado, para que ele não

tenha mais que passar pelo Anel Rodoviário.

O  projeto  executivo  para  a  obra  do  Anel  Rodoviário  será  feito  até  setembro  e

imediatamente licitado. Já o do Rodoanel demorará um pouco mais, porque se trata

de obra de maior vulto e peso e demandará um tempo maior de execução. Mas já há

o compromisso firmado pela Presidenta Dilma juntamente com o governo do Estado.

Hoje  foi  assinado  o  termo  de  transferência  do  DNIT  para  o  DER,  que  ficará

encarregado da apresentação do projeto executivo. Quando este estiver pronto,  é

importante que tenhamos um prévio conhecimento dele. Diversas comunidades no

entorno do Anel, vários bairros que dependem do Anel Rodoviário, precisam conhecer

o  projeto  das  trincheiras,  dos  viadutos  e  das  alças  de  acesso para  que  também

possam dar sugestões para aprimorá-lo.

A Presidenta trouxe uma grande notícia a Belo Horizonte. Coincidentemente hoje,

Dia dos Namorados, a Presidenta Dilma mostrou que tem grande amor por Minas,

grande amor por Belo Horizonte e um grande amor pelo povo de Minas Gerais, ao

anunciar essa obra de R$1.500.000.000,00. Sem falar nos noutros investimentos que

estão em curso no Estado de Minas Gerais, por exemplo, a obra da BR-135 e das

BRs do Triângulo Mineiro. Além disso, o Ministro Paulo Passos anunciou, de imediato,

a licitação da duplicação da Rodovia 381. O Ministro trouxe essa notícia para todos,

hoje, no Palácio da Liberdade.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Carlin Moura, quero apenas

parabenizá-lo pela síntese que fez da reunião, em especial pelo anúncio feito pela

Presidenta Dilma desse procedimento no Anel Rodoviário e na Região Metropolitana

de Belo Horizonte. Evidentemente a Contagem de V. Exa. será bem agraciada com

essas obras.

Quanto às obras do Anel e da BR-381, que o Ministro do Transporte reiterou que
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estará  no  PAC  até  Governador  Valadares  -  e  V.  Exa.,  Presidente,  tem  grande

influência na região Leste de Minas -, ou seja, essas duas obras, a duplicação da BR-

381 até Valadares e as já colocadas pelo Deputado Carlin Moura, ficarão em torno de

R$6.000.000.000,00.  Isso  já  foi  anunciado e  garantido como recurso  do  PAC.  Ao

mesmo tempo, a Presidenta Dilma - aliás, ela é a mãe do PAC - anunciou outros

R$4.000.000.000,00  de  obras  do  PAC no  Triângulo  Mineiro,  Sul  de  Minas  e  em

algumas rodovias que também estão incluídas, como é o caso da Rodovia 381, no

Norte de Minas, perto da cidade do Deputado Paulo Guedes, Manga. Então, para

essas  obras,  serão  mais  R$4.000.000.000,00.  Portanto,  apenas  hoje,  Deputado

Carlin Moura, foi um anúncio de quase R$10.000.000.000,00 no PAC da Presidenta

Dilma, que se iniciou no governo do ex-Presidente Lula.

Ela fez uma belíssima abordagem sobre o papel do Estado na economia. Tivemos

uma aula de economia da Presidenta Dilma, mostrando a diferença de visão do papel

do Estado, na estrutura do País, com a visão passada. De acordo com as palavras

dela, o Brasil não investia, mas agora passa a ter um investimento programado. Isso

também foi um ponto alto da reunião. Hoje temos muito que comemorar.

Deputado Carlin  Moura,  queria  aproveitar  para  convidar  os  Deputados,  pedindo

licença  para  me  ausentar  do  Plenário,  pois  estarei  na  Comissão  de  Transporte

discutindo a Lei  Seca. Quando falamos em melhoria nas estradas,  evidentemente

precisamos  pensar  no  amanhã.  Infelizmente,  uma das  questões  mais  tristes  que

acontecem  ao  final  de  obras  importantes  e  de  rodovias  melhores  se  refere  aos

acidentes  ocasionados  por  embriaguez,  alcoolismo.  A  Lei  Seca  tem  sido  uma

experiência  positiva  no  Brasil.  Inclusive,  estamos  com  o  Comandante  desse

procedimento no Rio de Janeiro, o qual fará um balanço e apontará o que faremos

para diminuir o transtorno, as mortes e os acidentes nas rodovias de Minas Gerais. A

audiência pública que discutirá a Lei  Seca será realizada agora, na Comissão de

Transporte. Portanto peço a V. Exa. licença para me ausentar, pois é uma reunião

muito importante. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Deputado  Carlin  Moura,  quero

cumprimentá-lo, pois V. Exa. traz um importante tema. Tivemos a oportunidade de
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estar juntos acompanhando a presença e a participação da nossa Presidenta Dilma,

visitando Belo Horizonte,  anunciando a toda a Minas Gerais  e a todo o Brasil  os

investimentos importantes que tem colocado à disposição em Minas Gerais.

Como V.  Exa.  muito  bem  destacou,  os  investimentos  em infraestrutura  e  todas

essas obras, e como o Deputado Rogério Correia também ilustrou com mais obras,

queria também trazer outros fatos e dados que mostram o quanto o governo federal,

o governo da Presidenta Dilma, está presente na vida das pessoas e, de forma muito

especial, na vida de nós, mineiros. No último final de semana, recebemos no Sul de

Minas o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na oportunidade, inauguramos em

Varginha  uma  UPA 24  horas,  projeto  extremamente  ousado  em  parceria  com  o

governo  federal.  Esse  foi  um  exemplo  que  a  Presidenta  Dilma  fez  questão  de

ressaltar: a importância das parcerias entre governos federal, estaduais e municipais.

Tive a honra e a satisfação de participar em Varginha, com nosso Prefeito Eduardo

Corujinha, da inauguração dessa importante conquista para toda a Região do Sul de

Minas, a UPA 24 horas. Ao lado dela, a faculdade teve o credenciamento da liberação

do curso de medicina federal, com 60 vagas. Ou seja, a nossa região está sendo

atendida, juntamente com o Samu regional, que está sendo implementado em todo

Sul de Minas, a partir daquele centro em Varginha.

O Ministro também esteve em Boa Esperança, dando o pontapé inicial da obra de

tratamento de esgoto do Lago de Furnas naquela cidade. O Lago de Furnas será todo

tratado, e vamos começar um projeto com 28 Municípios. O nosso Deputado Pompílio

Canavez sempre está lutando por isso, e, com a presença do Ministro, inauguramos

esse processo a partir de Boa Esperança, com o nosso Prefeito e amigo Jair.

Com muita honra, trago a prova dessa ação presente do governo federal, tentando,

cada vez mais,  a partir  dos investimentos, fazer  com que a presença do governo

impacte fortemente a mudança de vida e transforme a realidade das pessoas. É o

que vivemos em Pouso Alegre, com o credenciamento do Centro de Oncologia, por

meio do Hospital Samuel Libânio. Parabenizo todas as lideranças políticas e sociais e

os médicos, que ao longo da história, por mais de duas décadas, lutaram para ver o

credenciamento do Centro de Oncologia em Pouso Alegre. Hoje o Sul de Minas é

atendido pelas cidades de Poços de Caldas e Varginha, e agora também por Pouso
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Alegre. Muito nos honra ver que o governo federal está ampliando esse atendimento

e minimizando o sofrimento das pessoas que precisam desse atendimento.

Enfim,  nobre  Deputado,  os  exemplos que aqui  estamos colocando são a prova

concreta  da  ação  do  governo  federal  em  todo  nosso  Estado  de  Minas  Gerais,

mostrando o quanto a nossa Presidenta Dilma, por ser mineira, tem um olhar especial

para o nosso Estado. Quero agradecer-lhe em nome do nosso Sul de Minas, que

também foi muito bem atendido por esse investimento do governo federal. Parabéns

também a V.  Exa.,  que aqui  trouxe esses  dados  importantes  de  investimento  do

governo federal.

O Deputado Carlin Moura* - Obrigado, Deputado Ulysses. Para concluir: além dos

novos  investimentos,  a  Presidenta  Dilma  chama atenção  para  a  necessidade  do

investimento público. Fez também o compromisso de continuar reduzindo as taxas de

juros,  além  do  compromisso  com  a  formação  profissional  dos  nossos  jovens.  A

Presidenta Dilma está de parabéns, e o povo de Minas agradece essa parceria e

ajuda para solucionar um problema; solução pela qual clama há anos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, quero anunciar que Uberlândia, mais uma vez, sai na frente e dá exemplo

para todo o Estado de Minas Gerais e para o País. Ontem, estive na Prefeitura para o

lançamento de um programa que apresentou um novo ambiente digital para o bem

social. O Procon de Uberlândia lançou essa nova ferramenta na internet,  mais um

canal para os consumidores solucionarem seus problemas. Já tínhamos o Facebook

e o Twitter, nos quais eu, o Cristiano, a Dra. Cáritas, atual Superintendente do Procon,

e todos que por lá passaram já respondíamos as perguntas do consumidor. Com essa

ferramenta,  o  consumidor  terá  facilidade  de,  em  qualquer  lugar,  fazer  aportar  na

página a sua reclamação, com fotografias, nota fiscal e descrição do problema.

Hoje, as pessoas estão apressadas e com pouco tempo. No feriado do último final

de semana, fui ao cinema com meus netos, e tivemos ali uma surpresa desagradável,

uma confusão generalizada. Lá, vendem-se cadeiras marcadas, e quando as pessoas

foram sentar-se, os assentos estavam liberados, porque foi cancelada a exibição de
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outra sala, e todos ficaram condensados naquele mesmo espaço. Foi uma verdadeira

confusão, e todos ficaram constrangidos. Percebemos que as pessoas não tinham

como  fazer  reclamação.  Alguém  poderia,  naquele  momento,  tirar  fotografia  do

ingresso e fazer sua reclamação, para que o órgão de defesa do consumidor desse

prosseguimento ao caso, e para que tivéssemos o nosso direito resguardado.

Então, o que vem a ser esse agente? Como a internet poderia evoluir para que

fosse mais  protegido  e  mais  solidário? O que poderia levar  a mobilização social,

iniciada nas redes sociais, ao próximo estágio? O que ainda falta para interagirmos

digitalmente, assim como fazemos na vida real? Foi assim que o Procon desenvolveu

esse  “software”,  que  pretendo  apresentar,  juntamente  com  o  Deputado  Luiz

Humberto,  porque essa iniciativa é da Prefeitura,  e o Prefeito pediu que pudesse

assinar  em  parceria  com  ele,  para  que  pudéssemos  ter  essa  ferramenta

disponibilizada  para  todo  o  Estado.  E  apresentarei  um  projeto  para  o  Fundo  de

Defesa do Consumidor, para disponibilizar também aos Procons que já temos. Assim,

darei continuidade à campanha que lancei,  quando aqui entrei,  Minha Cidade tem

Procon. Dessa forma, farei com que os Prefeitos e as Prefeitas tenham um Procon

nas suas cidades,  até porque,  se eles não forem abertos,  conforme manda a lei,

haverá  uma  ação  civil  pública  obrigando  os  Municípios  a  isso.  E  os  Municípios

menores que não têm condições, às vezes, nem de comprar um computador, poderão

financiá-lo  pelo  Fundo  Estadual  de  Defesa  do  Consumidor,  que  tem  à  frente  o

Ministério  Público.  Represento  esse fundo nesta  Casa,  e  creio  que os  pequenos

Municípios  terão  ajuda.  Basta  apresentar  um  projeto  no  Fundo  Estadual,  que  as

pessoas  poderão  conseguir  recursos  para  criar  o  seu  Procon.  De  repente,  a

Constituição  garante  o  direito  do  consumidor,  é  um  direito  fundamental.  É  uma

obrigação dos Municípios  abrirem os  Procons,  Deputado Vanderlei.  Então,  isso  é

importante para os Municípios, e acho que a população deve votar no candidato e na

candidata que fizerem o compromisso de ter Procon na sua cidade.

Hoje, o cidadão está sendo muito desrespeitado, com os planos de saúde, com os

planos de telefonia, com os cartões de crédito e com os boletos bancários irregulares.

As  pessoas  constantemente  estão  irritadas,  e  a  publicidade  é  enganosa.  Então,

Deputado Vanderlei, é importante termos órgãos e mecanismos como esse agente.
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Ele é um “software”, que foi apresentado pela Prefeitura de Uberlândia. Dará mais

segurança e conveniência para todas as pessoas que estão irritadíssimas com - não

são todos, mas muitos - fornecedores que desrespeitam o direito do consumidor.

O Deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)* -  Agradeço a V.  Exa. e,  ao mesmo

tempo,  quero parabenizá-la  pelo  importante  pronunciamento  que faz.  Gostaria  de

dizer  também  que  os  Procons,  de  um  modo  geral,  têm  sido  uma  ferramenta,

importantíssima, na defesa dos direitos dos consumidores. É uma pena, Deputada

Liza Prado, que boa parte da população ainda não saiba que pode recorrer ao Procon

e  que  não terá  custo  absolutamente  nenhum  com isso.  De certa  forma,  também

percebemos que falta a informação da eficiência dos Procons.

A Deputada Liza Prado* - Capacitação...

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - O Procon da Assembleia é altamente

eficiente, equipado e possui um grupo de trabalho altamente preparado para atender

os consumidores.

A Deputada Liza Prado* - Assim também é em Uberlândia e em Juiz de Fora.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - O Procon é um modelo exitoso, de

sucesso.  E digo isso porque V.  Exa.,  assim como eu,  de vez em quando,  temos

compromissos  fora  do  nosso país  e  percebemos  o  quanto  o  Brasil  já  avançou e

modernizou nessa questão de defesa do Consumidor.

A Deputada Liza Prado* - É verdade. Estivemos recentemente em Vitoria-Gasteiz, a

Capital Verde da Europa. Lá observamos como o direito do consumidor avançou na

Europa.  Mas  percebemos  também  que  o  Brasil  tem  consolidado,  facilitado  e

divulgado  bem  mais  que  determinados  países.  Fomos  a  essa  cidade,  que  é

considerada  exemplo  para  a  Europa,  mas,  na  área  de  defesa  do  consumidor,  o

pessoal de Vitoria, os europeus, ainda não estão com a defesa como deveria ser por

falta de informação.

No Brasil,  o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou, mas ainda

temos  de  avançar.  Existem  dificuldades  enormes  com  os  planos  de  saúde  que

pagamos a vida inteira, pois, quando vamos utilizá-los, não somos respeitados; os

serviços de telefonia, pois temos de subir no telhado para que funcionem. E, quando

precisamos trocar uma mercadoria, também temos um problema gravíssimo, porque
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não temos direito de arrependimento se compramos no estabelecimento. Quer dizer,

temos muito que avançar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Com certeza já avançamos muito,

mas  temos  muito  a  caminhar  nesse  sentido.  Acredito  que  os  Procons  são  e

continuarão sendo essa importante ferramenta em defesa dos nossos consumidores,

que, de certa forma, são muito penalizados com as altas cargas de impostos e com

tantas outras situações. Muitas vezes o consumidor, ao comprar algo que sonhou por

tanto  tempo  e  não  receber  esse  produto,  não  sabe  como  proceder.  Hoje,  por

exemplo, temos a dificuldade de relacionamento no comércio virtual.

A Deputada Liza Prado* - O senhor está certo. E esse canal vai facilitar, será um

benefício para as empresas e ouvidorias. É um canal midiático e confiável. Ainda se

tem o diálogo com as entidades de classe. Portanto, um programa como o que está

sendo realizado em Uberlândia é muito importante. Na verdade, tem-se a promoção

da reputação da empresa. Quer dizer, além de facilitar a vida daquele consumidor

que está conectado, otimizam-se recursos para o órgão público. É um canal confiável

e, acima de tudo, estamos colaborando com uma versão digital para que a população

tenha mais um canal de cidadania.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)*  -  Parabéns,  Deputada,  por  essa

iniciativa.

A Deputada Liza Prado* - Muito obrigada.

O Deputado João Leite (em aparte) - Muito obrigado. Quero parabenizá-la. V. Exa.

tem  demonstrado  a  garra  da  mulher  mineira  neste  Parlamento,  trabalhando  com

afinco.

Gostaria de lembrar algo com que V. Exa. está sempre preocupada. O jornal “O

Globo” de domingo, de alguma forma, estampou o desequilíbrio federativo. Imagine

que, no ano passado, Minas Gerais arrecadou e transferiu ao governo federal um

valor  próximo  de  R$37.000.000.000,00  e  recebeu  de  volta  R$11.000.000.000,00.

Quer dizer, temos um desiquilíbrio de menos de 25% na relação...

A Deputada Liza Prado* - O que deixa os Municípios ainda mais penalizados.

O Deputado João Leite (em aparte)  -  Deixando os Municípios  e o Estado mais

penalizados. É importante desmitificar esse assunto. Hoje ouvimos aqui a liberação
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de R$1.000.000.000,00.  Esse valor  não chega nem próximo do ideal.  Se no ano

passado foram transferidos pelo governo de Minas Gerais R$36.000.000.000,00, este

ano vamos passar de R$40.000.000.000,00 de transferências de arrecadação federal

em Minas Gerais, e temos um retorno de R$1.000.000.000,00. É preciso acabar com

esse mito de que o dinheiro é federal. Ele é do povo brasileiro, é de Minas Gerais,

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  e  esse  dinheiro  não  está  voltando  para  a

infraestrutura e para a saúde. Imagine, temos um hospital federal importante em Belo

Horizonte, que está em greve. Essa é a realidade.

A Deputada Liza Prado* - Deputado João Leite, aproveitando que o senhor falou do

hospital,  considero  importante  nos lembrarmos  da campanha Assine Mais  Saúde.

Ontem, domingo,  estivemos nas portas de várias escolas, que estavam fechadas,

mas a população estava nas portas de igrejas e em feiras. Em Uberlândia, estamos

realizando uma grande caravana para a saúde.  No dia 19, haverá uma audiência

pública. E lá, mesmo tendo agora um hospital municipal, enfrentamos problemas na

saúde.

As  pessoas  estão  morrendo  de  gripe  nas  filas,  não  conseguem  atendimento.

Doenças graves que deveriam estar longe do nosso país ainda estão por aí. Estamos

nessa  campanha  Assine  Mais  Saúde,  juntamente  com  a  Assembleia,  pedindo  a

colaboração de todos. Uma simples assinatura pode fazer a diferença. Precisamos de

1.500.000 assinaturas. A OAB, a AMM, as igrejas, a Academia Nacional de Medicina,

a Deputada Liza Prado, os Deputados João Leite, Wilson, Mosconi, Glaycon, Duílio e

Viana estamos lutando por uma saúde melhor.

E o pacto federativo? É preciso aumentar os recursos para Estados e Municípios.

De 27 Estados, 25 estão totalmente endividados, pagando juros sobre juros. A Tabela

Price é um crime, a legislação não a permite. O problema é seriíssimo. O nosso povo

não aguenta mais, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)  - É isso mesmo. V.  Exa. está de parabéns.

Como municipalista, está lembrando a dificuldade que os Municípios estão vivendo.

Amanhã mostrarei aqui os juros cobrados aos Municípios em relação à divida com a

Previdência.  Não  apenas  Estados  estão  sendo  sufocados  com  os  juros,  mas

Municípios também. É importante acabar com esse mito. Não existe dinheiro federal.
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O dinheiro  arrecadado na sua Uberlândia,  na Muriaé  do Deputado Doutor  Wilson

Batista, na Curvelo do Deputado Doutor Viana, enfim, em toda Minas Gerais não está

voltando  para  a  saúde  nem  para  a  infraestrutura.  Estamos  mostrando  isso  com

números.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Apenas 1 minuto. As palavras do Deputado

João  Leite  nos  trazem  uma  triste  realidade.  O  Senador  Aécio  Neves  disse  que

quando estava visitando o Pará, com o saudoso avó, Tancredo Neves, perguntou-lhe:

“O senhor chegará com tanto prestígio. O que é preciso para fazer e manter esse

prestígio?”. A resposta foi: “Gastarei esse prestígio em três meses”. Por quê? Porque

a reforma tributária é necessária, Deputada Liza Prado. Enquanto ela não ocorrer, a

guerra fiscal dos Estados penalizará os Municípios e as pessoas. Esse retrato de

Minas que o Deputado João Leite faz mostra o quanto contribuímos e o quanto o

governo  federal  nos  devolve.  Essa  é  uma  triste  realidade.  Com  a  decisão  da

Presidenta de reduzir  o IPI dos carros, os recursos dos Municípios - FPM - e dos

Estados - FPE - diminuirão ainda mais. Se for uma política incorreta, continuaremos

com essas desigualdades, os Estados contribuindo mais e recebendo menos,  e o

Brasil continuará como está. Através de lei, a União obriga os Estados a gastarem

12% e os Municípios 15% na área da saúde, mas ela não tem obrigação nenhuma.

Essa realidade precisa ser mudada. Obrigado.

A Deputada Liza Prado* - A regulamentação da Emenda nº 29 e essa pressão feita

em todo o Brasil através da campanha que luta por mais recursos para a saúde são

muito importantes. Quem não tiver o número do título de eleitor na hora pode assinar

a lista colocando o nome da mãe e a data de nascimento completa. Em Uberlândia

estamos fazendo uma verdadeira cruzada. Uma simples assinatura pode mostrar que

a população está insatisfeita e fazer pressão.

Estive  hoje  com  a  Presidenta  Dilma,  mulher  que  admiro.  Sou  feminista  e  fico

orgulhosa. Sua primeira ajudante de ordens é uma mulher, Deputado Doutor Wilson.

Fiquei feliz de ver a Presidenta anunciando hoje R$17.000.000,00 para o projeto do

Rodoanel e do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Com tantos acidentes aí, também

foram anunciadas verbas para vários trechos de duplicações em Uberlândia. Espero

e  acredito  que,  com esse pacto  federativo,  a  Presidenta  realmente  anuncie  mais
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recursos para Estados e Municípios e, por meio do pedido do Governador, parte da

dívida  que  pagamos,  uma  pequena  parcela  seja  investida  na  infraestrutura  das

nossas rodovias. É um absurdo ninguém ter qualidade de vida em um trânsito caótico

e  que  estressa  qualquer  filho  de  Deus  que  demora  duas  horas  para  chegar  ao

trabalho.

Em  nossas  cidades  hoje  não  há  qualidade  de  vida.  Então  é  preciso  que  haja

interferência e exista transporte de massa com qualidade e preços módicos. A Rede

Globo  fez  algumas  matérias  sobre  o  transporte  brasileiro,  o  sofrimento  do  povo

brasileiro e a realidade das maiores cidades.

É  preciso  mais  investimento  e  mais  recursos  para  os  Municípios  para  termos

qualidade de vida e um povo bem atendido. É nisso que acredito. A Assembleia está

fazendo o seu papel, a sua parte, e eu estou ajudando nessa campanha, não só da

saúde,  mas na  do pacto  federativo,  tentando  renegociar  a  dívida  e  em  todas  as

frentes em que eu possa colaborar, no combate ao “crack”. Temos de fazer a nossa

parte.  Se  todos  contribuírem,  será  possível  termos  um  País  melhor,  uma cidade

melhor, com pessoas determinadas, com boa vontade e respeitando o nosso povo.

Pelo  menos  eu  faço  a  minha  parte;  e  a  Assembleia  está  fazendo  a  dela,  Sr.

Presidente, para termos um País melhor.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o Deputado Pompílio

Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as  Sras.

Deputadas, os Srs. Deputados, o público que nos acompanha pela TV Assembleia e

nos ouve pela Rádio Assembleia.

Sr. Presidente, assomo a esta tribuna para trazer uma excelente notícia ao povo do

Sul  de  Minas.  Na  semana  passada,  o  Ministro  da  Educação  Aloízio  Mercadante

anunciou a criação da faculdade federal de medicina na minha querida Alfenas. Esse

anúncio trouxe grande alegria  e emoção para  todo o povo do Sul  de Minas,  em

especial  aos  alfenenses.  Há  muitos  anos  lutamos  para  que  a  nossa  querida

Universidade  Federal  de  Alfenas,  a  antiga  Efoa,  tivesse  a  faculdade  federal  de

medicina. Já temos uma faculdade de medicina na Unifenas - aliás também aqui em
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Belo Horizonte -, uma excelente faculdade, com renome internacional. No entanto,

sempre sonhamos que a nossa Universidade Federal de Alfenas tivesse a faculdade

federal de medicina. A Presidenta Dilma realizou esse nosso sonho.

Há duas semanas estivemos em Brasília, pois o Prefeito de Alfenas, o Luizinho, do

PT,  foi  receber  um prêmio importante da ONU relativo ao combate à mortalidade

infantil. É um prêmio fantástico que nos encheu de alegria. Falei aqui nesta tribuna

que conseguimos diminuir a mortalidade infantil para 3 mortes a cada 1.000 nascidos

vivos, o que é um grande feito e uma grande conquista. Na ocasião, eu, o Prefeito

Luizinho, a Ivone, Secretária de Ação Social, e a Gisele, Secretária de Saúde, de

Alfenas, tivemos oportunidade de conversar com a Presidenta Dilma e insistir com ela

sobre a necessidade e importância da criação da faculdade de medicina em Alfenas.

O projeto já estava sobre a mesa dela e foi fruto do trabalho do Deputado Federal

Reginaldo Lopes, Presidente do PT. Acredito que isso foi determinante porque, na

semana seguinte, a Presidenta nos disse que olharia com carinho o nosso pedido. Na

semana passada, o Ministro da Educação, Mercadante, fez o anúncio.

Foi uma alegria fantástica, foi muito bom. Já temos toda a estrutura necessária,

temos  um convênio  com  a  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Alfenas,  por  meio  do

Edward, provedor,  dos Drs. Flamarion e Boaventura, enfim, de toda a diretoria do

hospital. Temos também os laboratórios na Universidade Federal de Alfenas e, em

2013, teremos as primeiras 60 vagas de medicina pública do Sul de Minas. Isso é

importante, porque os jovens, os filhos dos trabalhadores, os que têm o sonho de

estudar medicina, de se tornarem médicos, Deputado Glaycon Franco, agora poderão

fazê-lo na Universidade Federal de Alfenas, na Faculdade de Medicina de Alfenas,

Deputado Doutor Wilson Batista. Para nós isso é um sonho.

Como já disse,  temos a faculdade de medicina na Unifenas e agora teremos a

faculdade federal  também. Uma cidade com cerca  de  80  mil  habitantes  ter  duas

universidades já é diferente; mas ter duas faculdades de medicina, realmente, quer

dizer  que  Alfenas  tem  verdadeiramente  uma vocação para  a  educação  e  para  a

saúde. Tanto é verdade que, quando terminei meu governo - ficou no meu lugar o

Prefeito  Luizinho  -,  tínhamos  83%  de  aprovação  em  saúde.  O  Deputado  Carlos

Mosconi,  também nosso conterrâneo da região, sabe da importância de haver em
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Alfenas a faculdade federal de medicina.

Deputado  Carlos  Mosconi,  ficamos  tão  felizes  que,  juntos  com  os  Profs.  Paulo

Márcio, Reitor da Unifal, Edmêr, Vice-Reitor, e Tonhão Siqueira, o Antônio Siqueira,

primeiro Reitor da universidade federal, fizemos uma carreata na cidade. Contratei

um trio elétrico, todos saíram de carro para a rua, houve disparos de foguetes, banda

de música e tudo a que temos direito, porque, realmente, Deputado Carlos Mosconi,

foi uma grande alegria para nós.

Concedo, com muita alegria, aparte ao Deputado Carlos Mosconi, meu amigo.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Caro  Deputado  Pompílio  Canavez,

cumprimento V. Exa. e o parabenizo pela conquista de Alfenas. Essa cidade é uma

meca do ensino  em nosso Estado,  é  uma cidade  do Sul  de  Minas  com  enorme

tradição no ensino universitário, é uma cidade de vanguarda nessa questão e agora

terá  mais  uma faculdade  de  medicina  -  ela  já  tem  a  Faculdade  de  Medicina  da

Unifenas.

O Deputado Pompílio Canavez* - Que é muito boa.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - É muito boa mesmo, até me orgulho de

ter sido professor lá durante muito tempo, há muitos anos, no tempo do saudoso Prof.

Edson Delano, que V. Exa. conheceu tão bem.

O Deputado Pompílio Canavez* - Um grande amigo meu, grande amigo da cidade.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Portanto, fico muito feliz, caro Deputado

Pompílio Canavez, porque o Brasil precisa de médicos. Até pouco tempo havia uma

campanha dizendo que tínhamos muitas faculdades de medicina, que não poderiam

abrir mais faculdades, porque já havia muitos médicos. Mas, na realidade, isso não

existe,  isso é  uma falácia,  porque temos muitas  faculdades e,  no entanto,  faltam

médicos no País. Tanto é assim que hoje existe até um movimento, caro Deputado

Ulysses  Gomes  -  o  Deputado  Pompílio  Canavez  sabe  muito  bem  -,  para  trazer

médicos brasileiros formados no exterior,  fazendo com que eles prestem aqui um

exame de qualificação para exercerem a profissão no País. É um contingente grande

de médicos, milhares de profissionais, de alunos que vão estudar fora, porque não

têm oportunidade de estudar no Brasil, pois aqui não há faculdades para recebê-los.

São mais de 10 mil brasileiros estudando medicina fora do Brasil.
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É preciso, realmente, que as faculdades sejam abertas. Entendo que há um certo

corporativismo em minha profissão - sou médico também. O Deputado Doutor Wilson

Batista também deve ter sua opinião. Hoje, com o aumento da demanda e com a

entrada da população brasileira no SUS, estamos vendo que faltam médicos, em

diversas especialidades não existem mais médicos. Então, é muito importante essa

abertura das faculdades, e em Alfenas, cidade que tem toda condição para isso.

Então, parabenizo V. Exa. Mas espero, caro Deputado, que haja estrutura, porque

não  basta  apenas  abrir  a  faculdade,  é  preciso  também  dar  condições  para  ela

funcionar. Lá realmente há todo um aspecto positivo, que nos dá alento; será uma

boa  faculdade,  para  nossa  alegria,  para  nós,  sul-mineiros.  Parabéns  pelo

pronunciamento.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Carlos Mosconi. V. Exa. tem

grande experiência nessa área, é um médico de renome, um homem que já lutou e

luta  muito  pela  saúde do nosso Estado.  Estivemos juntos  em Itaúna,  na  semana

passada, na caravana para recolher assinaturas com o objetivo de fazer com que o

governo federal aplique 10% na saúde. Isso é muito importante. V.  Exa. tem uma

grande  história  na  nossa  cidade  de  Alfenas.  Fico  muito  feliz  de  tê-lo  como

companheiro neste Parlamento.

Antes de conceder aparte ao Deputado Ulysses Gomes, quero dizer que a Santa

Casa de Misericórdia de Alfenas é um hospital que está se estruturando muito. Vamos

construir seis andares para abrigar a radioterapia. Já temos a oncologia. V. Exa. citou,

agora há pouco, três cidades; talvez estivesse esperando para falar agora de Alfenas,

Varginha,  Pouso  Alegre,  Passos  e  Poços  de  Caldas,  do  Deputado Mosconi,  que

também já está recebendo recursos anunciados na semana passada pelo Ministro

Padilha.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, da mesma

forma que o Deputado Carlos Mosconi se manifestou, parabenizo-o por essa luta. V.

Exa. citou vários nomes de profissionais que, ao longo de todo esse trabalho, lutaram

para chegarmos até o momento dessa conquista. Estivemos juntos, e quero dizer

também, em nome da nossa região, o quanto isso nos beneficia. Obviamente, vai

beneficiar  o  Estado,  o  País,  enfim,  dar  a  nossa  juventude  oportunidades  e  mais
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condições de acesso à universidade de qualidade, gratuita, federal. É, com certeza,

uma conquista inigualável. V. Exa. está de parabéns por toda a sua história de lutas.

Na minha fala anterior, realmente citei três cidades, faltou uma, que é exatamente

onde começou esse trabalho fundamental,  que hoje é um berço de referência do

atendimento  à  saúde,  a  cidade  de  Alfenas,  na  qual  V.  Exa.  trabalha,  mas,

principalmente, onde foi Prefeito. Implementou lá um ritmo de referência diferente. O

que conquistamos nesse final de semana foi, sem dúvida alguma, um momento ímpar

na história. A nossa ação conjunta aqui, a articulação dos Deputados do Sul de Minas

mostra a importância desse processo de diálogo, de articulação para fazer com que

todo o nosso Estado seja beneficiado.

A nossa Presidenta Dilma está hoje em Belo Horizonte anunciando, agora à tarde,

inúmeros  recursos  de  investimentos  na  área  da  saúde.  De  manhã,  anunciou

investimentos em infraestrutura rodoviária, mas sobretudo nessa questão que V. Exa.

está compartilhando com esta Casa e, por meio da TV Assembleia, com todos os

mineiros, que é a conquista da universidade,  dessas 60 vagas. Será instalada na

cidade de Varginha, na belíssima unidade em que estivemos juntos na sexta-feira,

inaugurando a unidade de pronto atendimento.

Registro, mais uma vez, a presença permanente da ação do governo federal na

vida dos mineiros e, a partir  da nossa base, de forma muito especial, na vida dos

nossos sul-mineiros.

Aproveito o espaço concedido por V. Exa. para, mais uma vez, registrar a grande

conquista  que  tivemos  para  o  Sul  de  Minas,  a  ampliação  desse  atendimento  de

oncologia.  Alfenas é pioneira, é exemplo. O governo federal  anunciou a liberação

agora  de  mais  R$10.000.000,00,  distribuídos  entre  Alfenas,  Poços  de  Caldas,

Varginha  e  Pouso  Alegre.  Estão  de  parabéns  todos  os  que  lutaram  por  isso.

Parabenizamos  o  nosso  Prefeito  Agnaldo  Perugini  e  todos  os  que  trabalham  no

Hospital  Samuel  Libânio,  que  lutaram  por  essa  conquista,  que  se  soma  a  essa

belíssima conquista que V. Exa. compartilha conosco aqui hoje. Muito obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Ulysses Gomes. Parabenizo

também  a  cidade  de  São  João  del-Rei,  do  nosso  conterrâneo  Deputado  Doutor

Wilson Batista, do Deputado Rômulo Viegas, que também conquistou uma faculdade
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federal de medicina, com 40 vagas. São João del-Rei,  minha terra natal,  além de

Teófilo Otôni, tiveram essa conquista muito importante para nosso Estado.

Neste tempo que me resta, quero falar da visita da nossa Presidenta Dilma hoje

pela  manhã a Belo Horizonte.  Fiquei  muito contente com o discurso que ela fez,

Deputado Doutor  Wilson Batista, no Palácio da Liberdade.  Ela foi  felicíssima.  Fez

uma análise da conjuntura  e da economia internacional,  da conjuntura política do

mundo; falou sobre a política no nosso país, sobre economia, sobre a inclusão social

de milhões e milhões de brasileiros que estavam excluídos.

Além disso,  anunciou,  com o Ministro Paulo  Passos e o Governador Anastasia,

obras no Rodoanel, na BR-382 e em outras rodovias no Estado de Minas Gerais e

outras obras - aliás, aproveitei para falar com o Ministro Paulo Passos da hidrovia do

Lago  de  Furnas,  uma ideia  que  defendo  há  muitos  anos.  Mas,  Sr.  Presidente  e

telespectadores, o que a Presidenta Dilma realmente fez hoje foi dar uma aula de

política, economia e análise da conjuntura mundial, em que explicou a diferença entre

o nosso modelo de enfrentamento da crise econômica mundial e o da Europa, que

anunciou recentemente mais 100 milhões para socorrer os bancos espanhóis. Aqui

não; estamos investindo no consumo e na inclusão social de milhões de brasileiros

que estavam fora do processo produtivo e do consumo. Foi isso o que a Presidente

Dilma fez hoje no Palácio da Liberdade, e é até muito emblemático e simbólico que

tenha  feito  esse  discurso  tão  candente,  forte,  bem-feito  e  bem-estruturado

exatamente no Palácio da Liberdade, ao lado do Governador Anastasia, o Prefeito

Márcio Lacerda, Senadores, Deputados Federais e nós, Deputados Estaduais que lá

estávamos.  Foi  verdadeiramente  uma aula  e  uma prestação  de  contas,  que  nos

permite entender a razão da grande popularidade da Presidenta Dilma:  é porque,

além de ser uma mulher decidida, trabalhadora, honesta e transparente, ela é muito

inteligente. Realmente, orgulha-nos tê-la como nossa Presidenta.

Aproveito para parabenizar mais uma vez os conterrâneos da querida cidade de

Alfenas por essa conquista fantástica: a faculdade federal de medicina em Alfenas.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O  Deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  telespectadores  da  TV Assembleia,  dois  assuntos  me  trazem  a  esta

tribuna nesta  tarde.  O  primeiro  é  o  acidente  que ocorreu  nesse final  de  semana

prolongado, envolvendo uma carreta, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Hoje, na

Comissão de Segurança Pública, na presença dos Deputados João Leite e Dalmo

Ribeiro Silva, tive a oportunidade de me manifestar sobre a matéria, mas entendi que

o assunto é muito grave e não poderíamos deixar de abordá-lo, Deputado Alencar da

Silveira Jr., também desta tribuna.

Como noticiaram a imprensa escrita  e a mídia televisiva,  no percurso feito  pelo

caminhoneiro, ao menos cinco placas indicavam que a carreta não poderia trafegar

naquele  sentido.  Ficou  clara  a  irresponsabilidade  do  motorista  ao  continuar

desobedecendo  à  sinalização  de  trânsito.  Mas,  nesse  caso,  Deputado  Délio

Malheiros,  não  se  constata  apenas  a  desobediência  à  sinalização  de  trânsito  do

motorista irresponsável, que continuou trafegando naquele percusso e ocasionou a

morte de três pessoas, deixando três famílias ceifadas e certamente angustiadas com

esse trauma enorme pela perda de entes queridos no acidente. O que se observa

além disso, Deputado Délio, é que naquele período não havia ali sequer um agente

da BHTRANS.

Pasmem, pois  há uma matéria publicada que trata desse assunto,  sobre o qual

concluiremos.  No  mesmo  feriado  seria  apresentada  uma  peça  teatral  do  Grupo

Galpão, pelos seus 30 anos, na Praça do Papa. Novamente a imprensa, durante a

apresentação do evento, mostrou que havia vários veículos estacionados de forma

irregular naquele local, na Praça do Papa, ou seja, as pessoas foram para participar

do  evento,  e  lá  não  havia  organização  nenhuma.  E  também,  Deputado  Délio

Malheiros, não havia nenhum agente da BHTRANS.

Esses dois fatos nos levam a uma constatação. Imaginem: um evento na Praça do

Papa,  com  milhares  de  pessoas  assistindo  a  uma peça  teatral,  de  Shakespeare,

“Romeu e Julieta”, apresentada pelo Grupo Galpão, e não haver nenhum agente de

trânsito  para  controlar,  para  fiscalizar  e  organizar  o  fluxo  de  trânsito  naquele

momento. Da mesma forma, Deputado Délio Malheiros, durante o fato ocorrido na Av.

Nossa Senhora do Carmo, não havia nenhum agente de trânsito, nenhum agente da
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BHTRANS para determinar à carreta que parasse, que o motorista fizesse o retorno

rumo à rodovia.

Há uma matéria, Deputado Délio Malheiros, do jornal “O Tempo”, do dia 29 de maio,

com alguns detalhes, cuja leitura por parte de V. Exa. será a mesma deste Deputado

com relação à responsabilidade do Município,  do gestor  municipal,  do Prefeito  de

Belo Horizonte, ou melhor, à irresponsabilidade do Prefeito. Em duas situações não

havia nenhum agente da BHTRANS, como constatado pela imprensa. Tal matéria tem

os seguintes dizeres: “Com radares, multas aos que avançam sinal crescem 318%”.

Numa nova retranca da matéria está: “Arrecadação aumentou 120%. A fiscalização

eletrônica são 96 equipamentos, entre os de controle de velocidade móveis e fixos,

de avanço de sinal e de invasão de faixa exclusiva de ônibus, que representam, em

2011,  a arrecadação de R$32,7 milhões para a Prefeitura de Belo Horizonte.  Um

aumento de 120% em relação a 2010, quando foram arrecadados R$14,8 milhões”.

Ficou claro, Deputado Délio Malheiros, que isso ocorreu depois que o STJ, por meio

de  uma  ação  civil  pública  impetrada  pelo  Ministério  Público  de  Belo  Horizonte,

suspendeu  a  competência  dos  agentes  da  BHTRANS.  E  isso  de  forma  muito

transparente,  obedecendo  aos  ditames  constitucionais,  porque  a  BHTRANS  era,

realmente, empresa, uma sociedade de economia mista; portanto, não poderia, em

hipótese alguma, ter poder de polícia e poder de multar. Então, o que o Prefeito fez

logo depois disso, Deputado Délio Malheiros? Ele passou a instalar radares por toda

a cidade e  descobriu  que radar  arrecada muito.  Portanto,  em 2010,  arrecadaram

R$14.000.000,00; em 2011, R$32.000.000,00.

Porém, não foi retirada dos agentes da BHTRANS a competência para determinar

que uma carreta parasse, dar ordem para que o motorista retornasse e, inclusive,

fazer  a  apreensão  dessa  carreta,  se  o  motorista  mantivesse  a  desobediência.

Faltaram agentes da BHTRANS ao longo da Av. Nossa Senhora do Carmo, assim

como faltaram agentes da BHTRANS no evento realizado no final  de semana na

Praça do Papa. Sabe por que, Deputado Délio Malheiros? Porque a presença deles lá

não  é  “arrecadatória”;  ela  não  configura  arrecadação  da  forma  como os  radares

instalados em Belo Horizonte têm arrecadado. De um ano para o outro, o número de

radares explodiu.
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O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, V. Exa.

tem inteira razão em suas ponderações. A questão da fiscalização em Belo Horizonte

se transformou numa balbúrdia, porque a BHTRANS não pode multar, por força de

decisão judicial, como mencionado por V. Exa. A PMMG não tem tantos policiais no

seu Batalhão de Trânsito,  que é respeitado por  todos nós,  e a  Prefeitura fez um

arranjo  chamando  a  Guarda  Municipal,  que  era  para  estar  nas  escolas  e  está

aplicando penalidades de trânsito, nossos respeitosos Guardas Municipais. E o que

assistimos  é essa irresponsabilidade.  Digo  a  V.  Exa.  que,  se  houvesse sinais  de

trânsito inteligentes, com aplicação dos recursos arrecadados de R$32.000.000,00 ao

ano, a Polícia Militar poderia ter acesso às câmeras desses sinais na Nossa Senhora

do  Carmo  e,  com  uma  radiopatrulha  na  região,  poderia  ter  interceptado  esse

caminhão.  Como  V.  Exa.  sabe,  o  caminhão  saiu  de  Ipatinga,  chegou  ao  Anel

Rodoviário; na altura da entrada da Amazonas, o motorista perdeu a saída para São

Paulo, seu destino, e passou direto, subiu o Anel Rodoviário, fez o retorno lá em cima,

no trevo do Olhos d'Água, entrou na 356 descendo, perdeu novamente o retorno para

o Anel Rodoviário, passou em frente ao BH Shopping, perdeu a outra oportunidade de

retornar  no viaduto do BH Shopping e desceu para a Nossa Senhora do Carmo,

causando essa tragédia. Se a Prefeitura colocasse sinais inteligentes, que não são

tão caros, para que suas imagens fossem compartilhadas com a BHTRANS e com a

Polícia Militar, teríamos evitado essa tragédia.

O Prefeito de Belo Horizonte estava na sua residência em Brumadinho, e li num

artigo ontem que ele não assume responsabilidade e diz que o problema é de todos

nós. E é de todos nós, mesmo, mas é preciso que pelo menos a Prefeitura assuma a

sua parte - e até os transportadores. Hoje, Deputado Sargento Rodrigues, um GPS

custa US$60,00, pouco mais de R$100,00. Estivesse esse caminhão carregando uma

carga  de  uma multinacional  com  um  GPS,  o  motorista  não  se  envolveria  nesse

acidente; tivesse ele um melhor treinamento, também.

Parabéns  a  V.  Exa.  por  trazer  luzes  sobre  essa  questão.  A Prefeitura  de  Belo

Horizonte  se  transformou  numa  balbúrdia  no  que  diz  respeito  à  fiscalização  de

trânsito.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Imagine, Deputado Délio Malheiros, que entre
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janeiro e março foram aplicadas 38.810 autuações, sendo 33.878 pelos radares, e

4.932, por agentes de trânsito, uma proporção de cinco vezes o número de multas. O

Prefeito descobriu que espalhar radar por Belo Horizonte é muito lucrativo porque o

agente da BHTRANS vai concorrer a uma carreira, quer promoção, pode trazer um

atestado médico para não comparecer ao trabalho se necessitar, pode sair para ir ao

banheiro, pode parar sua atividade para fazer  um lanche, mas o radar,  Deputado

Alencar da Silveira Jr., não tem problema. O radar não reivindica salário, não sai para

fazer um lanche na padaria. Ele multa 24 horas por dia, e o Prefeito gostou da ideia.

Em 2010, R$14.000.000,00; em 2011, R$32.000.000,00 arrecadados pela Prefeitura

de Belo Horizonte. Imagine, cidadão que está nos assistindo, que esse Prefeito é o

mesmo que não determinou agentes da BHTRANS ao longo de trechos importantes,

como as chegadas de Belo Horizonte - Av. Amazonas, BR-356, que chega pela Nossa

Senhora  do  Carmo.  Nessas  saídas  e  nesses  grandes  corredores  de  trânsito

deveríamos ter agentes da BHTRANS, porque a atividade do agente não é só multar,

mas também controlar,  fiscalizar,  olhar  a fluidez do trânsito.  Detectando uma falta

mais grave, ele deve pedir o apoio da Guarda Municipal ou do Batalhão de Trânsito.

Imaginem se ao longo da Nossa Senhora do Carmo houvesse apenas um agente da

BHTRANS  para  impedir  que  aquela  carreta  continuasse  o  seu  percurso  e

determinasse que ela parasse, apitando. O motorista pararia a carreta e a encostaria,

e o agente da BHTRANS teria conseguido evitar, certamente, a tragédia que ocorreu.

Portanto,  para  este  Deputado,  ficou  claro  que  houve  uma  enorme

irresponsabilidade do motorista da carreta e também do Sr. Prefeito Marcio Lacerda,

que, em vez de estar preocupado se havia agentes da BHTRANS fiscalizando, estava

em Brumadinho, tranquilo.  Enquanto isso, as famílias aqui estavam desesperadas,

porque uma carreta trafegava em um local proibido, onde não havia nenhum agente

de trânsito municipal, nem a Guarda Municipal nem os agentes da BHTRANS.

Os jornais, Deputado Rômulo, publicam essas coisas, as famílias gritam, pedem

socorro,  pedem  pelo  amor  de  Deus  providências,  e  elas  passam.  Mas  as  vidas

perdidas  não  têm  retorno.  O  Prefeito  deve,  sim,  uma  explicação  séria  ao  belo-

horizontino,  a  essas  famílias,  porque  ele  pode  -  aliás,  deve  -  atuar  de  forma

preventiva com as suas secretarias municipais. A Secretaria Municipal de Segurança
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Urbana e Patrimonial, onde a Guarda Municipal está, e a BHTRANS são órgãos da

administração pública municipal, estão sob as ordens do Prefeito.

Logo depois  do acidente,  o local  ficou cheio  de agentes da BHTRANS. Mas,  é

engraçado - espero que os belo-horizontinos estejam nos ouvindo neste momento -

que, quando o agente da BHTRANS tinha poder de multar, estavam todos os dias nas

esquinas, atrás dos postes e das árvores multando. Depois perderam a competência

de multar, mas não perderam o restante das atividades. A figura ostensiva, com colete

refletor, nos cruzamentos, inibe. Qualquer condutor de veículo sabe disso. Mais do

que inibir, se houvesse um, apenas um agente da BHTRANS, ao longo da Av. Nossa

Senhora do Carmo, tiraria o apito do bolso, determinaria que a carreta encostasse,

teria evitado essa tragédia.

É bom que todos os belo-horizontinos saibam que o motorista foi  extremamente

irresponsável em não acatar a sinalização e que o Prefeito foi omisso por não ter

determinado que aquela rodovia, aquela via pública tão movimentada e importante de

Belo Horizonte tivesse uma fiscalização constante. Mas não havia. Mais uma vez, o

Sr. Prefeito Marcio Lacerda não sabia que isso iria ocorrer. Ele não estava em Belo

Horizonte,  onde  deveria  estar  trabalhando;  estava  em  Brumadinho  tranquilo,

passeando, enquanto pessoas foram ceifadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros

que nos assistem das galerias, telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 16

anos e agora está no canal aberto, boa tarde. Queremos comunicar a esta Casa que

estamos acertando os últimos detalhes para a implementação da TV digital.  Com

isso,  teremos  uma  imagem  muito  mais  linda,  bela,  o  que  o  telespectador  belo-

horizontino quer hoje.

Aproveitando uma de nossas idas ao parlamento italiano, de quem recebemos uma

visita  hoje  aqui,  acertamos  com  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  já  estaremos

implantando a energia limpa nesta Casa, que será a primeira Assembleia limpa do

Brasil. Painéis de célula fotoelétrica, fotocélulas para captação de energia solar serão

implantadas em nosso telhado, no teto da Assembleia Legislativa. Eu mostrava lá do
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23º andar do nosso prédio para o Deputado Vanderlei Miranda que temos aqui quase

1.000m². Essa energia será captada e jogada na rede da Cemig. Eu fazia as contas e

mostrava para o Deputado Vanderlei Miranda, que é um conhecedor da energia limpa

hoje no Brasil, que poderemos ter aqui uma economia de 25% a 30% do que é gasto

hoje  com  energia.  Assim,  a  Assembleia  de  Minas  será  a  primeira  no  Brasil.  O

Presidente Dinis Pinheiro já me solicitava, e já temos esse contato com a empresa

italiana.

Estivemos recentemente em Natal,  no nosso congresso da Unale,  e lá  se falou

sobre  energia  e  soluções  energéticas.  O  Governador  Eduardo,  de  Pernambuco,

também se dispôs a fazer um projeto de energia solar e doá-lo a esta Casa. A nossa

praça  será  revitalizada  pela  Assembleia  Legislativa,  em  parceria  com  a  iniciativa

privada. Teremos também um exemplo de economia: todas as luminárias usadas aqui

serão econômicas, Deputado Vanderlei Miranda. De meia-noite à 1 hora da manhã

teremos somente 90% do total da luminosidade, com uma economia de 10%. Às duas

horas  da  manhã,  diminuiremos  isso.  Toda  noite  serão  30% de  economia  com  a

iluminação ao redor da Assembleia. É uma tecnologia italiana que será implantada,

pela primeira vez, em Minas Gerais e no Brasil. Hoje, há tecnologias lá de fora que

dão resultado e mostram acima de tudo que podemos implantá-las também no nosso

Estado e no nosso país. Isso já está sendo feito na Itália, em Milão.

Deputado Lafayette de Andrada, quando cheguei a esta Casa, tive seu tio como

colega. Saí da Câmara Municipal e cheguei aqui entusiasmado. Falava muito. Um

belo dia, ele, José Modesto, disse: “Reparo no que o senhor fala da tribuna. Já tenho

seis ou sete mandatos aqui. Falando demais, o senhor corre o risco de errar muito.

Então, fale menos e mostre mais serviço”. E aprendi isso com ele. E sabem o que

aconteceu? Comecei  a ver  o  que era  bom lá  fora  e  a  trazer  para  cá.  Tive  essa

oportunidade.

Houve uma briga muito grande na época da instalação da TV Assembleia, porque,

naquela época, esta Casa era muito fechada. Aqui acontecia muita coisa. Para se ter

ideia, reformulamos o Regimento, porque não tínhamos o direito de apartear o orador.

É  lógico  que  concederei  aparte  a  V.  Exa.,  mas  apenas  gostaria  de  mostrar,

Vanderlei, que, quando cheguei aqui - e o tio do nosso amigo Lafayette aqui estava -,
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não podíamos fazer aparte. Xingava-se o Deputado, mas não era concedido aparte a

ele. Apenas no dia seguinte é que ele poderia vir a falar. Fizemos essa reformulação.

E com José Modesto aprendi tanto, que já estou no meu quinto mandato nesta Casa.

Portanto, temos de fazer, temos de mostrar. Mostrar, acima de tudo, por exemplo, que

os  supermercados  estão  tendo  um  lucro  fabuloso  com  as  sacolinhas.  Estamos

tentando implementar novo projeto nesta Casa em relação às sacolinhas, porque é

um absurdo o consumidor pagar hoje o preço que paga.

Então, essas são algumas coisas que estamos fazendo. Concedo aparte a V. Exa.,

que é um professor aqui dentro.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Alencar da

Silveira Jr. Primeiramente, gostaria de parabenizar V. Exa. pelo tema abordado. Com

toda certeza, será o tema central da Rio+20, que acontece agora. Começa-se a falar

muito sobre a energia verde, mas o que é essa tal de energia verde? O que V. Exa.

está trazendo a essa tribuna nesta tarde é energia verde. É o que a Rio+20 discutirá

de forma muito profunda.

Deputado Alencar da Silveira Jr., V. Exa. fala sobre as sacolinhas; estou pensando

em começar um movimento pela volta da nossa antiga sacolinha.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Deputado Vanderlei Miranda, já fazemos esse

movimento com “outdoors” nas ruas. V. Exa. não está andando em Belo Horizonte. V.

Exa. tem de ver os “outdoors” que coloquei na cidade. De repente não há muitos por

onde V. Exa. passa, mas já estamos lá. Volta às sacolinhas, pois o povo não pode

pagar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Mas por que isso acontece? Porque

esse projeto beneficiou apenas quem produz a sacolinha biodegradável e o fabricante

do  saco  de  lixo,  que  aumentou  o  preço  em  10  vezes  mais  porque  o  consumo

aumentou exageradamente. Para o meio ambiente, em vez de se produzir o benefício

de que se precisa, acabou-se produzindo exatamente o contrário. Hoje há muito mais

plástico no meio ambiente do que tínhamos antes.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Deputado Vanderlei Miranda, posso ajudá-lo

nisso?

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Já que V. Exa. colocou “outdoors”
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pela cidade, quero justificar a minha ignorância e, aliás, comunicar a esta Casa que

estive  ausente  por  alguns  dias  por  compromissos  pessoais.  Por  essa  razão,

naturalmente  não  vi  esses  “outdoors”,  que  têm  vida  curta  na  cidade  -  eles  não

permanecem por mais de 12 ou 15 dias. Realmente, não vi essa iniciativa de V. Exa.

Pediria que, dentro daquilo que for discutido e trabalhado para que se reverta esse

processo, me convidasse a participar dos movimentos que forem feitos. Com toda

certeza, o povo de Minas Gerais, especialmente o de Belo Horizonte, porque neste

momento a lei alcança esta cidade e, se eu atravessar a Região Metropolitana e for a

Nova Lima, lá não serei submetido à exigência dessa lei,  agradecerá por voltar a

utilizar aquela sacolinha que, em casa, usava para colocar o lixo do banheiro, da

cozinha, em substituição àquele plástico que hoje tem de comprar, que é muito mais

danoso.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Deputado Vanderlei Miranda, agora aprendi

outra coisa. Sacolinha não pode, mas eu não compro. Atenção, telespectadores da

TV Assembleia, que criei, darei uma dica. Quando chegar ao supermercado, em vez

de  comprar  a  sacolinha,  compre  sabonete,  isso  e  aquilo,  mas  sabe  o  que  faço,

Deputado Vanderlei Miranda? Vou aonde as frutas e legumes são vendidos e vejo os

saquinhos. O que faço? Pego esses saquinhos, pego 1, 2, 20, 50, levo ao caixa e

encho com a minha compra. Levo os saquinhos e os encho para substituir as sacolas

por eles. Se todo belo-horizontino começar a substituir aquele saquinho de fruta e

colocar  ali  dentro  sabonetes,  enfim,  a  compra  toda...  Quando  chego  ao  caixa,  é

cômico. Deixo aquele tanto de saquinho lá em cima, e dizem: “O senhor não pode

fazer isso”. E digo: “Posso, não quero transportar frutas, mas quero transportar as

minhas mercadorias”. Pego vários saquinhos, estou levando todos os saquinhos. Se

eles estão sendo espertos, mostro que podemos ser mais espertos.

Para finalizar, Presidente, pois meu tempo está esgotado, o que está acontecendo

hoje,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  não  apenas  em  Belo  Horizonte,  é  que  estão

pegando  projetos  de  Belo  Horizonte  e  fazendo  um  “lobby”  muito  grande  com

Vereadores  em  toda  Minas  Gerais.  Isso  está  ocorrendo  em  todas  as  cidades.

Presidente, obrigado pelo tempo. Quero lembrar que há um projeto nesta Casa que

coloca a gratuidade da sacolinha em toda Minas Gerais, pois o povo está pagando
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em todo o Estado, mas há um substitutivo nosso em que não iremos deixar.

Falava isso ao Deputado João Leite, que foi um dos maiores goleiros em Minas

Gerais, fazia muito no gol do América e do Atlético, principalmente quando tomava

aqueles peruzinhos contra o América, era muito bom. Vamos fazer uma defesa em

nome do consumidor para não deixar que o povo pague as sacolinhas em toda Minas

Gerais, mas o dono do supermercado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

que compreende as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em razão do recesso parlamentar do último

dia  8  de  junho,  o  prazo  regimental  de  10  dias  úteis  para  apresentação  de

requerimentos indicando candidatos à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas,

em virtude da renúncia do Conselheiro Antônio Carlos Andrada, fica prorrogado até a

próxima sexta-feira, dia 15 de junho.

Comunicação da Presidência

- A Comunicação da Presidência foi publicada na edição anterior.

Leitura de Comunicações

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

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária – aprovação, na 13ª Reunião

Ordinária, em 6/6/2012, do Requerimento nº 3.203/2012, da Deputada Liza Prado; e

de Segurança Pública  –  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em 12/6/2012,  do

Requerimento nº 3.202/2012, da Deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII
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do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Délio Malheiros em que

solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 966/2007; e, nos termos do inciso XVI

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  Duarte  Bechir  em que solicita  a

inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 902/2011.

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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº

2.915/2012  seja  apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

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  2.856  e

3.034/2012 e 625/2011 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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.915/2012, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à

Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação  do  projeto.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Serei breve. Saúdo os colegas Deputados e

minhas colegas Deputadas. Essa é uma questão muito simples, um projeto de lei

apresentado pelo Governador do Estado, que apenas está prorrogando por mais um

ano a exigência do cumprimento das ações necessárias para que o terreno de 100ha

seja definitivamente destinado à Petrobras.

Embora muito simples, é de extrema significância esse ato do Governador, bem
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como o resultado dele em favor das obras da Petrobras em Uberaba. Isso constitui a

elaboração da planta de amônia. Trata-se do desenvolvimento de uma indústria de

transformação do gás,  que chegará  por  meio do gasoduto  e  se  transformará  em

amônia.

Deputado Antônio Carlos Arantes, talvez essa seja a obra mais importante para a

nossa região, do ponto de vista econômico. É uma obra que implica um investimento

superior  a  R$2.000.000.000,00  da  Petrobras,  gerará  milhares  de  empregos  e

melhorará a arrecadação do Estado de Minas Gerais. Mas o maior significado dela

será colocar o Brasil em uma situação de independência em relação aos fertilizantes

nitrogenados, em relação ao mercado externo. O Brasil ficará autossuficiente com a

implementação dessa fábrica de amônia. Depois, ficaremos na expectativa de, com

as  ações  da  Petrobras,  de  novas  empresas  e  da  Vale,  que  também  está  sendo

instalada em Uberaba, termos a transformação da amônia em ureia, que seria um

fertilizante importante, rico em nitrogênio. Isso colocaria o Brasil em uma posição de

independência,  de  autonomia  em  relação  a  outros  países.  E  seria  de  extrema

relevância  para  o  desenvolvimento  do  nosso  país,  até  mesmo  para  o

desenvolvimento do setor da agricultura.

Então, nesta oportunidade, quero registrar a alegria de ver, com a ampliação e a

prorrogação  do  tempo,  a  possibilidade  de,  em  2015,  termos  definitivamente

implantada em Uberaba a fábrica de amônia e, sucessivamente, a fábrica de ureia.

Com isso, conseguiremos a nossa independência, teremos a capacidade de produzir

o  necessário  para  o  desenvolvimento  da  nossa  indústria  de  fertilizantes  e,

consequentemente, para o desenvolvimento da produção de soja, de milho, enfim, da

produção no campo.

Agradeço e registro essa posição muito positiva do Governador do Estado, bem

como a  posição  excepcional  da  Petrobras,  que  nos  coloca  em  uma situação  de

grandes  avanços  no  setor  da  agricultura.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente  e  Srs.

Deputados.

O Sr.  Presidente - Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À Comissão de

Fiscalização Financeira.
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A Presidência  verifica,  de  plano,  que não há quórum especial  para  votação de

projeto de lei  complementar,  mas que há para a apreciação das demais matérias

constantes  na  pauta.  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.667/2011,  do

Deputado Dinis Pinheiro, que altera dispositivos da Lei nº 11.963, de 30/10/95, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno.  Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.667/2011 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.523/2011, do Deputado Zé Maia, que

dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Delfinópolis  o  trecho  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 2.784/2012, do Governador do Estado,

que autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Matias

Cardoso  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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.916/2012, do Governador do Estado,

que altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 17.701, de 4/8/2008. 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

2.916/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º 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  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.

Votação, em 1º 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  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.

Votação, em 1º 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  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.

Votação, em 1º 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 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.

Votação, em 1º 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  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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.960/2012, do Governador do Estado,
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que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases 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.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.961/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases 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 2.961/2012 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.856/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos 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  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.034/2012,  do  Deputado Duarte

Bechir,  que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Amparo  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.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 625/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel 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 625/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Questões de ordem

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  comunicamos  a  esta  Casa  o

falecimento da ex-Deputada Isabel Nascimento, de Uberaba, esposa do ex-Prefeito

Wagner  do  Nascimento.  Expressamos  o  sentimento  de  todos  os  pares  pelo

falecimento da Sra. Isabel Nascimento. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Com muita satisfação, comunico a pendência que

existia em relação à Alcoa, de Poços de Caldas. Desde o início do ano, em razão da

crise  econômica  internacional,  a  empresa  havia  manifestado  a  possibilidade  do

encerramento de suas atividades. Essa é uma indústria muito tradicional na cidade,

com mais de 40 anos, tendo começado a funcionar no final dos anos 60. Sempre foi

grande  propulsora  da  economia  local,  gerando  mais  de  mil  empregos  diretos  e

diversos empregos indiretos, desempenhando um papel fortíssimo na arrecadação do

Município  e  na  economia  da  região.  Além disso,  a  empresa possui  investimentos

sociais muito relevantes para Poços de Caldas e para as demais cidades da região.

No final do ano passado e início deste ano, a direção da Alcoa manifestou o risco de

fechamento  e  solicitou  a  intervenção  do  Governador  Antonio  Anastasia  e  do

Secretário de Fazenda, para que suas pendências fossem atendidas. Ela atravessava

um problema financeiro grave com a queda forte do preço do alumínio no mercado

internacional. Realizamos reuniões na Secretaria de Fazenda, nas quais a empresa

sempre teve muita consideração e fomos muito bem recebidos. Depois, tivemos uma

reunião com o Governador, que, ao ouvir a Secretaria de Fazenda, decidiu atender a

solicitação dessa indústria de utilizar um crédito retido, livrando-a do pagamento de

ICMS.  Isso  atenuou  o  problema  e,  na  oportunidade,  a  Alcoa  manifestou  que
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continuaria funcionando normalmente, sem fazer demissões ou diminuir a produção.

Além disso, a empresa fez gestões junto ao governo federal para que seus pleitos

fossem atendidos. O Governador se dispôs a ajudá-la. Essas medidas foram tomadas

nos últimos meses e, felizmente, o final foi positivo. Na semana passada, a direção da

empresa comunicou que a Presidente Dilma, com quem a direção internacional se

reuniu em Brasília, se prontificou a atender as solicitações, principalmente no que diz

respeito ao preço da energia. Como todos sabem, a energia elétrica do nosso país é

a mais cara do mundo. Essa situação tem de ser mudada, assim como os juros estão

mudando no País. Para que o Brasil  possa se desenvolver,  crescer,  e para que a

nossa indústria, que está claudicante nesse momento, também possa se desenvolver

de uma forma muito mais eficiente, é preciso que o preço da energia também caia. A

Presidenta assumiu o compromisso de que isso vai acontecer, e neste momento a

indústria  me  comunicou  que  não  há  mais  o  risco  de  ser  fechada.  Portanto,  Sr.

Presidente, queria dar essa notícia aqui, porque isso é muito importante para Poços

de Caldas, para a nossa região do Sul de Minas e para Minas Gerais. Além disso,

quero louvar a atitude da direção da Alcoa, que se empenhou bastante para que isso

pudesse acontecer e a empresa pudesse continuar no seu trabalho, bem como a do

Governador Antonio Anastasia, que entrou firme nessa questão e conseguiu reverter

a situação, que seria de grande risco para todos nós, especialmente para a cidade de

Poços de Caldas. É o que eu tinha para dizer, Sr. Presidente. Gostaria de manifestar

aqui minha enorme satisfação pela continuação das atividades da indústria Alcoa no

Município de Poços de Caldas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição

nº 3/2011, do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera os arts. 55, 56, 62 e

70  da  Constituição  do  Estado.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  da

proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, a proposta.

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.  A Presidência verifica, de plano,

que não há quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,

mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei  nº  568/2011,  do Deputado Agostinho

Patrus Filho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji o
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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  568/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº  1.561/2011,  do Deputado Gustavo

Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goiabeiras 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 1.561/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 2.056/2011, do Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Pocrane  os  imóveis  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 2.056/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 2.169/2011, do Deputado Paulo Lamac, que dispõe sobre a desafetação de

bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coimbra o trecho

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  2.196/2011,  do  Deputado Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de
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Aquino 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 2.196/2011 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.729/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bicas 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 2.729/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.730/2011, do Governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piracema 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 2.731/2011, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Juscelino 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 2.907/2012, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campos Gerais 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
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  367/2011,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que cria obrigações ao fornecedor de produtos e serviços de consumo de

promover a fixação de data e hora para sua entrega e instalação. A Comissão de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  As Comissões de Defesa do Consumidor  e de Fiscalização Financeira

opinam 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 367/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Defesa do Consumidor.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Leitura de mensagem - Palavras do Deputado Duarte Bechir  - Entrega de placa -

Palavras do Sr. José Geraldo Fernandes - Apresentação musical - Palavras do Sr.

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Doutor Viana - Duarte Bechir - Rômulo Viegas.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Duarte Bechir,  2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Santa Casa de Misericórdia

São Vicente de Paulo, de Campo Belo, pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  José  Geraldo

Fernandes, Presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia São

Vicente de Paulo, de Campo Belo;  a Exma. Sra.  Fátima Salume Mati,  Vereadora,

representando o Presidente da Câmara Municipal de Campo Belo, Vereador Belchior

Soares;  e  os  Exmos.  Srs.  Abel  Rodrigues  Neves,  provedor  da  Santa  Casa  de

Misericórdia São Vicente de Paulo, de Campo Belo; e o Deputado Duarte Bechir,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Flávio Bechir e

Maurício Balbino da Silva, Vereadores da Câmara Municipal de Campo Belo; Píndaro

Dias Massote; Anataniel Reis, Diretor Administrativo da Santa Casa; Agnes Coutinho,

Superintende Regional de Ensino; Paulo Meyer, Secretário de Saúde de Oliveira; e

Tonzinho, Gerente do Banco do Brasil; e de representantes dos jornais “Ocasião” e

“Em dia”.

Execução do Hino Nacional

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

por Tiago Morais, acompanhado pelo pianista Amaury Donizete Leite.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

O narrador – O Hospital São Vicente de Paulo foi fundado em 2/6/1912 e funcionou

vários anos na casa que foi do Maj. Antero Florêncio. Sete anos depois passou a

funcionar na Rua Artur Bernardes, em frente ao antigo Banco Nacional, hoje Sicoob

Credibelo. Após passar por uma série de dificuldades, coube ao Dr. Henrique Orega

lançar a pedra fundamental em terreno doado pelo Cel. Francisco Custódio da Veiga,

o qual, posteriormente, foi trocado por um terreno maior, de melhor localização, onde

hoje está definitivamente, na Rua D. Pedro II, 481. Ao longo desse tempo grandes

homens passaram pela entidade, provedores que deixaram na lembrança saudades,

pelo espírito de doação, solidariedade e dedicação.

O Sr. Wagner Cardoso – Nesses 100 anos, apesar das crises, das dificuldades e

dos problemas, a Santa Casa nunca cerrou as suas portas um dia sequer.

O narrador – Com a união de muitos, hoje a Santa Casa vive novos tempos e novos

rumos, sobretudo com uma prestação de serviço de qualidade para a população de

Campo Belo e toda a região. Para isso muitos investimentos foram feitos. Ao longo de

décadas, a cidade sonhava com uma UTI, mas não havia recurso. Com o auxílio de

políticos, vontade da diretoria e de colaboradores, a Santa Casa conseguiu equipar e

fazer funcionar a UTI. Foi inaugurada em 4/12/2006, com 5 leitos, e atualmente, hoje,

10,  todos equipados,  bem-estruturados  e  com um grande diferencial:  uma equipe

treinada,  capacitada,  muito  bem-preparada  para  receber  os  pacientes  de  toda  a

região.

O Sr. Reis – Representa para a nossa microrregião um atendimento de qualidade

muito grande. Não só para a nossa microrregião, mas também para outros Municípios

do Estado de Minas. Os investimentos e o desenvolvimento não param por aí.

O narrador – Mas continuaram por toda a santa casa: reformas das enfermarias,

construção do novo centro cirúrgico, hemodiálise,  centro de diagnóstico,  recepção

nova, maternidade reformada. O projeto irá continuar até ser totalmente concluído. E

não para por aí. Novamente um grande desafio bate às portas, que é a construção de

uma nova unidade de terapia intensiva, UTI neonatal e pediátrica, e com isso mais

vidas de crianças e bebês estão sendo salvas.

A Sra. Thaís Garcia Carlos – Para mim foi muito importante, porque fui muito bem-
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tratada. Mesmo já não tendo esperança nenhuma no meu caso, eles me trataram

superbem, fizeram tudo que podia ser feito, ou até mais.

A Sra. Daniela Aparecida Silva – A cada dia o apoio tanto ao paciente quanto à

família foi muito relevante. Tivemos acompanhamento da equipe de enfermagem, dos

médicos, da assistente social,  da fisioterapeuta, do psicólogo. É um suporte muito

grande que tivemos. Realmente temos que agradecer muito, porque eles fizeram o

que podiam e o que não podiam. Enquanto havia recurso, eles estavam realmente ali,

tratando delas com todo o carinho, e também de nós, familiares.

O  narrador  –  A revolução  tecnológica  iniciada  no  século  XX  vem  ocasionando

profundas modificações nas instituições hospitalares, principalmente no que tange ao

planejamento, à gestão tecnológica da informação e dos sistemas de informação. A

santa casa já está inserida nesse contexto, possibilitando um poderoso recurso para

médicos, enfermeiros e, acima de tudo, para os pacientes. Atualmente, 70% de todas

as prescrições são eletrônicas na santa  casa,  sendo cada vez mais  próximas  do

ponto de cuidado. Além disso, toda a farmácia foi informatizada, procedimento que

implica não apenas maior segurança do paciente, mas também comodidade.

Merece  destaque  a  rotina  adotada  no  bloco  cirúrgico.  Todo  medicamento  e

materiais  utilizados  são  imediatamente  lançados  no  sistema  pelo  técnico  de

enfermagem, através de uma senha pessoal. A baixa é feita pelo código de barras,

registrando automaticamente na conta do paciente, facilitando o controle de estoque

da farmácia, além de agilidade e eficácia ao departamento financeiro.

Com 100 anos da santa casa, vale a pena ressaltar um importante trabalho social

realizado há mais de 13 anos pelas Amigas da Santa Casa, trabalho que tem como

objetivo dar suporte à entidade, atividades baseadas na participação 100% voluntária

de  mulheres,  que  trabalham  com  entusiasmo e  comprometimento,  doando  o  seu

tempo e seu talento. A Amisc é uma entidade de utilidade pública municipal, estadual

e federal, e é muito reconhecida pela sociedade.

Uma depoente - Você doa, mas, no final, você vê que quem ganha é você mesmo,

porque o olhar de agradecimento, as orações e a felicidade nos olhos daqueles que

recebem nosso trabalho e nosso carinho são muito gratificantes para a gente.

O  narrador  –  A Santa  Casa  São  Vicente  de  Paulo  tem  como  missão  prestar
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assistência  à  população  de  Campo  Belo  e  região,  associando  comprometimento,

respeito,  ciência,  ética e qualidade,  tendo como visão de futuro ser  referência de

competência  técnica  e  humanitária  na  assistência  hospitalar  da  microrregião  até

2013. Um de seus valores é oferecer atendimento sem distinção de raça, cor, sexo,

credo, religião e ideologia política, valorizando o ser humano.

Um depoente - Perseverança, dedicação, trabalho em equipe e amor ao próximo

fazem com que o nosso projeto seja uma realidade. Obrigado a todos.

O narrador – Santa Casa São Vicente de Paulo, há 100 anos cuidando da saúde

das pessoas.”

Leitura de Mensagem

O locutor – A Sra. Maria de Lourdes Maciel e Bastos, conhecida por vocês como

Lourdinha  Maciel  e  Bastos,  uma das  amigas  colaboradoras  voluntárias  da  Santa

Casa, enviou-nos uma mensagem, endereçada ao Deputado Duarte Bechir, que, com

muita honra, passo a ler. (- Lê:) “Duarte, mais uma vez você está presenteando a

Santa  Casa  com  esta  homenagem  ao  centenário,  na  Assembleia  Legislativa.

Sabemos que o êxito da Santa Casa se deve ao entusiasmo de seus colaboradores,

que dividem sua força no trabalho para que os resultados sejam sempre os melhores.

E  você é  um  grande colaborador.  Infelizmente,  não poderei  estar  presente  nesta

solenidade,  mas com certeza estarei  assistindo pela  TV e  me emocionando  com

estas essas maravilhosas parceiras da Santa Casa, que trabalham em prol da saúde

integral  do  povo  de  Campo  Belo,  e  com  as  equipes  de  serviço  formadas  por

competentes profissionais. As amigas estarão representadas e eu, daqui, rogo a Deus

que o abençoe por mais esse estímulo e consideração e desejo muito sucesso na

solenidade programada. Abraços da amiga, Lourdinha Maciel e Bastos.”

Gostaríamos também de dar ciência da mensagem que nos foi enviada pelo Exmo.

Sr. Deputado Federal Marcos Montes, em que manifesta seus cumprimentos à Santa

Casa  de  Misericórdia  São  Vicente  de  Paulo,  de  Campo  Belo,  e  parabeniza  o

Deputado Duarte Bechir pela iniciativa da proposição.

Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, que nos dá a honra e o prazer de presidir esta

reunião histórica para Campo Belo e região, a fim de homenagear a nossa Santa
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Casa de Misericórdia pelos seus 100 anos – agradeço a V. Exa. -; Sr. José Geraldo

Fernandes, Presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia São

Vicente de Paulo, de Campo Belo, meu querido irmão; Exma. Sra. Vereadora Fátima

Salume Mati, representando a Câmara Municipal de Campo Belo, minha querida e

distinta conterrânea; Exmo. Sr. Abel Rodrigues Neves, provedor da Santa Casa de

Misericórdia São Vicente de Paulo, de Campo Belo, boa noite. Permitam-me saudar

todos  que  vieram  da  nossa  cidade,  para  dar  o  seu  prestígio,  em  um  momento

histórico para Campo Belo. Saúdo também o nosso coral, composto por funcionários

da Santa Casa. Em nome dos funcionários, gostaria de dar um abraço muito especial

na Dejanira, amiga que trabalha na Santa Casa, muito simples, muito querida, por

quem tenho um carinho muito especial. Então, em nome dos funcionários, quero dar

um abraço muito carinhoso na Dejanira.

Neste momento, quero, por meio da TV Assembleia, saudar todos da nossa Campo

Belo.  Sei  que  centenas  de  televisores  estão  ligados  no  canal  55,  da  nossa  TV

Assembleia. Estão esperançosos de que esta reunião seja do tamanho do sucesso

da  Santa  Casa.  É  uma  reunião  de  muita  responsabilidade.  Quero  saudar

especialmente o Prefeito Romeu Tarcísio Cambraia, que me ligou no final da tarde

falando da impossibilidade de estar aqui presente. Prefeito Tarcísio, receba aí em seu

lar, na nossa querida Campo Belo, o nosso abraço carinhoso. Sei da sua vontade de

estar conosco aqui. Mas, como não pôde, daqui quero saudá-lo e desejar-lhe ainda

mais saúde e que possa continuar caminhando com os destinos da nossa cidade,

sempre  com  muita  responsabilidade.  Muito  obrigado,  Prefeito.  Quero  ainda

cumprimentar o nosso conterrâneo Dr. Nilson Reis, que está em Campo Belo. Ele

estaria aqui, mas também não pôde participar. Enfim, a todos vocês, telespectadores

de campo Belo, o nosso carinhoso abraço.

Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores,  o  destino  me foi  demasiado  generoso ao

reservar-me  o  privilégio  de  ser  o  autor  do  requerimento,  por  meio  do  qual,  a

Assembleia  de  Minas  Gerais  celebra  o  centenário  da  nossa  Santa  Casa  de

Misericórdia São Vicente de Paulo. Esta é uma noite festiva e solene, em que temos a

singular alegria de prestar justa e merecida homenagem deste Parlamento a essa

consagrada Casa de Misericórdia, que sempre se moveu inspirada pelo mais alto
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sentimento que pode impulsionar o coração humano, o amor ao próximo.

Tudo teve início na segunda década do século XX, que marcou um tempo novo na

vida dos campo-belenses. Em 2/6/1912, sob a invocação de São Vicente de Paulo,

dava-se a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo. A Santa Casa de

Misericórdia São Vicente de Paulo é, antes de tudo, fruto da ação coletiva daqueles

que perceberam a carência de assistência médica aos menos favorecidos e deram o

passo decisivo  para a construção de um hospital  que pudesse atender  a parcela

carente da população local e regional. Nos primeiros anos de sua existência, a Santa

Casa funcionou em imóvel que foi do Maj. Antero Florêncio, sob a presidência do Cel.

Adolpho  Silveira.  Sete  anos  depois  de  sua  fundação,  instalada  na  Rua  Arthur

Bernardes,  e  envidando  todos  os  esforços  para  superar  as  dificuldades  que

sobrevinham sem tréguas, coube ao Dr. Henrique Orega lançar a pedra fundamental

em terreno doado pelo Cel. Francisco Custódio da Veiga.

Todavia,  a construção da Santa Casa não se deu nesse local,  visto que ele foi

trocado  por  um  maior  e  de  melhor  localização,  onde  hoje  está  definitivamente

implantada  e  em  funcionamento.  Nessa  caminhada  inicial  e  pioneira,  repleta  de

desafios e obstáculos que foram, um a um, sendo superados, é de rigorosa justiça

assinalar o nome do Dr. Ladislao Costa, que foi o seu primeiro provedor, auxiliado por

uma  mesa  administrativa  sempre  determinada  a  avançar  no  aprimoramento  da

instituição.

Há de se mencionar  igualmente os  primeiros  médicos que ali  atuaram: os  Drs.

Oscar  de  Andrade  Botelho,  Antônio  Astolfo  Vilela,  Sebastião  Reis  e  Sebastião

Assumpção, sempre assistidos por aqueles que foram os primeiros farmacêuticos do

hospital: Misseno Baptista Cardoso e Misseno Moreira Maia.

Em  todo  esse tempo  e  ainda hoje,  sob  a  direção  do  provedor  Abel  Rodrigues

Neves, a Santa Casa de Campo Belo sempre acreditou que acudir o próximo é um

campo  da  dimensão  humana  gerador  de  energia,  solidariedade,  autoestima,

fraternidade e fé.

Essa é uma síntese da história da Santa Casa, do muito que se tem a lembrar, pois

ela  é  rica  de  episódios  significativos,  nos  quais  se  refletiram  sempre  anseios  de

civismo e de espírito público a distinguir a instituição que hoje, centenária, conserva o
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vigor juvenil.

Sempre fiel ao seu propósito humanitário, a Santa Casa preserva sua trajetória de

atender  com  carinho  e  dedicação  os  mais  carentes  de  Campo  Belo  e  região,

provendo  esforços,  não  somente  para  manter-se  abastecida  dos  recursos

indispensáveis ao seu funcionamento para cumprir com seus compromissos junto a

funcionários  e  fornecedores,  mas  também  para  manter-se  tecnologicamente

atualizada.

Cumpre destacar na consecução dessa tarefa o importante papel desempenhado

pelos  provedores  da  Santa  Casa,  que  jamais  mediram  esforços  nem  pouparam

sacrifícios para assegurar o melhor atendimento a todos, percorrendo com firmeza os

caminhos que conduziram à grandeza da instituição.

Para tanto, a Santa Casa dispõe de um competente corpo clínico de 43 médicos

nas  seguintes  especialidades:  anestesia,  ginecologia  e  obstetrícia,  cardiologia,

cirurgia  geral,  ortopedia  e  traumatologia,  cirurgia  plástica,  otorrinolaringologia,

oftalmologia,  clínica  médica,  pediatria,  radiologia,  gastroenterologia,  geriatria,

nefrologia, medicina do trabalho e urologia.

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: administrador,

tesoureiro, faturista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico e

auxiliar em enfermagem, nutricionista, farmacêutico, auxiliar em farmácia, tecnólogo

em  radiologia,  técnico  em  raios  X,  recepcionista,  auxiliar  de  serviços  gerais,

cozinheira,  costureira,  auxiliar  em  manutenção,  eletricista,  pedreiro  e  servente  de

pedreiro, totalizando cerca de 150 funcionários.

A Santa Casa, que tem como principal fonte de receita o Sistema Único de Saúde –

SUS -, dispõe de 78 leitos, UTI adulto com 10 leitos, centro cirúrgico com 5 salas,

maternidade,  serviço  de  hemodiálise  que  atualmente  atende  85  pacientes  de  10

cidades,  mas  tem  capacidade  para  receber  até  200  pacientes,  Deputado  Doutor

Viana. Há de se registrar ainda que está em andamento projeto para construção de

10 leitos de UTI neonatal e pediátrico, novo pronto-atendimento, novas enfermarias e

apartamentos.  É  com  essa  estrutura  física  e  com  uma  equipe  de  profissionais

altamente gabaritados que a Santa Casa acolhe toda a população da microrregião de

Campo Belo, totalizando cerca de 200 mil habitantes.
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Pessoalmente  vejo  nesta  solenidade  um  sentido  especial,  pois  nela  encontro  a

oportunidade ideal para confessar que sempre tive, na Santa Casa de Campo Belo, a

referência adequada do que seja o bem servir. Aliás, quando fui Prefeito de Campo

Belo, a Santa Casa me serviu de inspiração para fazer da saúde a prioridade número

um de nosso mandato.

Por conta desse elevado exemplo é que estou sempre a reafirmar a convicção de

que nunca atingiremos o ideal de bem servir o povo e de promover-lhe o bem-estar,

se não cuidarmos a fundo de resolver os graves problemas da saúde, como faz a

nossa centenária instituição.

Nessa ingente tarefa, contamos com a incomparável  colaboração da Associação

das Amigas da Santa Casa – Aamisc –, entidade constituída por diversas senhoras da

comunidade, que vêm desenvolvendo excelente trabalho, trazendo não só auxílio de

ordem material, mas principalmente confortando os pacientes com carinho, estímulo e

solidariedade, como fizeram em outros tempos as queridas irmãs de caridade.

Em  parceria  com  a  Aamisc  ,  tive  a  satisfação  de indicar  recursos  no  valor  de

R$125.000,00, oriundos de emenda parlamentar que apresentamos junto ao governo

do Estado, que possibilitaram a aquisição de camas para as enfermarias masculinas

e femininas, além de viabilizar a compra de moderno equipamento de hemodiálise

instalado no CTI. Assim, é possível evitar o deslocamento do paciente dessa unidade

para outro local, para a realização do procedimento.

Da  mesma  forma,  conforme  compromisso  que  assumi  junto  ao  Conselho

Deliberativo, presidido pelo meu ilustre amigo José Geraldo Fernandes, está em vias

de  ser  assinado  pela  Santa  Casa  outro  convênio,  no  valor  de  R$200.000,00,

igualmente por nós indicado junto à Secretaria de Estado de Saúde, para a aquisição

de medicamentos e material de consumo. Esse recurso irá aliviar as sérias restrições

financeiras que a tabela desatualizada do SUS impõe a nossa Santa Casa.

Por fim, registro que, ainda em 2012, fruto do trabalho realizado em parceria com o

Deputado Federal Dimas Fabiano – aqui está o Anderson, que é o seu Chefe de

Gabinete, a quem agradeço a oportunidade, pedindo-lhe que leve o nosso abraço ao

Deputado Federal Dimas Fabiano -, a Santa Casa será contemplada, Anderson, com

a mais expressiva verba já colocada a sua disposição por meio de um Deputado, no
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valor  de  R$1.000.000,00.  Isso  irá  possibilitar  a  aquisição  de  novos  e  modernos

equipamentos que seguramente permitirão melhor atendimento a toda a população

de Campo Belo e região.

Por  conta  disso,  quero  deixar  aqui  consignados  os  nossos  agradecimentos  ao

ilustre amigo Deputado Dimas Fabiano por também ombrear a causa da nossa Santa

Casa.

Já agora, quando se celebra o centenário da Santa Casa, podemos proclamar que

a  sua  origem  foi  inspirada  por  dois  nobres  sentimentos,  a  coragem  e  a  fé,  que

constituem as grandes forças propulsoras da vida dos homens e dos povos. Com a

força desses sentimentos é que lembramos São Vicente de Paulo, segundo o qual “a

perfeição não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem-

feitas”, amigo irmão Romano Gambogi.

A Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo Belo é uma obra

que tem sido muito bem-feita, por isso, com toda certeza, avançará por outros anos

mais,  norteada por  aquelas  virtudes que estiveram presentes na  sua formação,  a

coragem  e a  fé.  Coragem para  o  trabalho  e  para  os  empreendimentos  e  fé  nos

destinos que a sua bela história ainda lhe reserva.

Muito Obrigado e parabéns a nossa Santa Casa.

Entrega de Placa

O locutor – Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando o Presidente

da  Assembleia  Legislativa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  Sr.  José

Geraldo  Fernandes,  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  da  Santa  Casa  de

Misericórdia  São  Vicente  de  Paulo,  de  Campo  Belo,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “A Santa Casa de Misericórdia

São Vicente de Paulo de Campo Belo comemora seu centenário em meio a lutas e

conquistas, sem perder de vista o espírito de caridade pregado pelo santo que lhe

empresta o nome. Essa comemoração tem um olhar no passado, de gratidão àqueles

que ajudaram essa instituição a concretizar sua obra de excelência à saúde nessa

longa jornada; e outro no futuro, conforme o espírito missionário vicentino, diante dos

novos desafios em que se empenha para melhorar, cada vez mais, o seu atendimento

aos  usuários.  A Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  reconhece  a
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importância desse trabalho e presta justa homenagem à Santa Casa pelos 100 anos

de dedicação à população de Campo Belo e região”.

O Sr. Presidente – A Presidência convida também o Deputado Duarte Bechir, que

teve a lucidez e a inspiração de apresentar o requerimento, que teve o apoio unânime

dos membros desta Casa Legislativa, para a homenagem ao centenário da Santa

Casa São Vicente de Paulo de Campo Belo. Com muita alegria e com muita honra,

nós  o  convidamos  para  fazer  a  entrega  solene  da  placa  em  homenagem  ao

centenário da Santa Casa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Geraldo Fernandes

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da Assembleia

Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais,  Dinis  Pinheiro;  Vereadora  Fátima Salume

Mati,  representando o Presidente da Câmara Municipal de Campo Belo, Vereador

Belchior Soares; Abel Rodrigues Neves, provedor da Santa Casa de Misericórdia São

Vicente de Paulo, de Campo Belo; Deputado Duarte Bechir, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem que, de antemão, agradecemos em nome de toda

a Santa Casa.

Senhoras e senhores, boa noite. A Santa Casa de Campo Belo está há um século

na  nossa  história  e,  ao  longo  desses  anos,  muitas  vidas  foram  salvas,  muitas

enfermidades  curadas  e  muitas  crianças  nasceram.  As  equipes  de  profissionais

sempre  se  empenharam e  continuam se empenhando para  que o  trabalho  tenha

excelência de qualidade, investindo em equipamentos, fazendo amplas reformas e

principalmente investindo em recursos humanos.

A Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo, ao longo dos anos, foi  capaz de

acompanhar a evolução dos tempos. Soube inovar-se e renovar-se e soube trilhar

novos caminhos. Não se acomodou perante as dificuldades e não deixou de estar

atenta às necessidades da comunidade que serve.

Essa  é  uma instituição que  procura,  a  cada  dia,  em  cada tomada  de  decisão,

soluções para responder às exigências atuais, mas também aos novos desafios que

se colocam. A Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo não poderia deixar de

estar atenta à tecnologia e ao progresso.
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Com metas administrativas claramente traçadas e com os resultados obtidos, foi

possível também fazer investimentos em tecnologia, e a resolução no diagnóstico e

nos procedimentos atingiu números significativos comparados aos grandes hospitais.

Com isso, estamos em crescimento e destacamos os últimos atendimentos: no ano

de 2008, fizemos 84.112 atendimentos; no ano de 2009, 95.436; no ano de 2010,

96.417;  no  ano  de  2011,  ultrapassamos  a  barreira  dos  100  mil,  isto  é,  104.239

atendimentos.

Com o intuito de acelerar o desenvolvimento do hospital, a Santa Casa se associa a

grupos que compartilham do mesmo interesse, e mais benefícios são repassados à

comunidade. O melhor da história de uma parceria é que, ao unir pessoas em torno

do mesmo objetivo, ela encurta os caminhos e leva mais rapidamente à vitória. Por

isso é sempre oportuno agradecer àqueles que resolveram se unir à Santa Casa e

deixaram de ser coadjuvantes para ocuparem o papel principal. Toda a população de

Campo Belo e região faz parte dessa história e ajudou a construir  o  muito que o

nosso hospital representa. Nesta semana estão acontecendo uma série de atividades

científicas, culturais e sociais, para comemorarmos esse fato memorável.

E como a Santa Casa é uma instituição sem fins lucrativos, com o objetivo de cuidar

da  saúde  das  pessoas,  ao  longo  desses  100  anos,  tivemos  muitos  parceiros

voluntários, que trabalharam para que as metas justas e perfeitas fossem alcançadas.

Agradecemos  a  todos  que  fazem  parte  dessa  história  e  a  um  dos  principais

voluntários que não se cansa em colaborar conosco, o nosso irmão de Santa Casa,

Deputado  Estadual  Duarte  Bechir,  que  preparou  esta  belíssima  homenagem.

Deputado, receba o nosso tríplice e fraternal abraço.

Agradecemos  também  ao  Presidente  desta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  na

pessoa do Deputado Doutor Viana, que preside esta reunião e que nos recebeu com

muita cordialidade. Deputado, receba os nossos sinceros votos de elevada estima e

consideração.

Nesses 100 anos, também contamos com um grande parceiro, o governo do Estado

de  Minas  Gerais,  através  do  Governador  Antonio  Anastasia,  juntamente  com  a

Secretaria Estadual de Saúde, na pessoa do seu Secretário,  Dr.  Antônio Jorge de

Souza Marques, que,  por meio de vários  convênios,  viabilizaram os recursos que



851
____________________________________________________________________________

contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da Santa Casa.

Neste momento, quero compartilhar com todos os presentes o significado da nossa

missão, visão, valores e negócios da Santa Casa, a que todos acabaram de assistir

no filme passado anteriormente. A nossa missão é prestar assistência à população de

Campo Belo e região, associando comprometimento, respeito, ética e qualidade. A

nossa visão é ser referência de competência técnica e humanitária na assistência

hospitalar  da  microrregião  até  2013.  Os  valores  são:  oferecer  atendimento,  sem

distinção de raça,  cor,  sexo,  credo,  religião  e ideologia política,  valorizando o ser

humano. O nosso negócio é cuidar da saúde das pessoas.

Sr. Presidente, em nome de toda Diretoria, do corpo de funcionários, dos médicos,

dos irmãos, dos amigos da Santa Casa de Misericórdia de Campo Belo e do nosso

Prefeito  Municipal,  Dr.  Romeu  Tarcísio  Cambraia,  que  também  represento,

compartilhamos  esta  bela  homenagem  com  os  presentes  e  com  todos  que  nos

acompanham pela TV Assembleia. Obrigado e uma boa noite a todos.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes a assistir  a uma apresentação musical do

Coral Som de Heróis, que apresentará a música “Gesto de Amor”, de Irta Aparecida

Silva, com arranjo de Weslley Leandro Ferreira Silva.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

O Deputado Duarte Bechir não teve a felicidade que tenho agora de começar sua

fala  depois  desse  “Gesto  de  Amor”  do  coral  da  Santa  Casa,  que  foi  tão  bem

apresentado. Não é, Deputado Duarte Bechir? V. Exa. estava muito emocionado.

Quero  começar  cumprimentando  o  José  Geraldo  Fernandes,  nosso  amigo  que

preside o Conselho Deliberativo da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo

e todas as conselheiras e conselheiros daquela Santa Casa. Que o Divino Espírito

Santo continue a dar forças a vocês e a iluminá-los, porque vocês fazem parte dessa

história dos 100 anos.

Cumprimento  também,  com  muita  alegria  -  eu  que  fui  Vereador  da  cidade  de

Curvelo -, a nossa querida Vereadora Fátima. Eu a conheço, mas ela, chegando até

mim, perguntou-me: “O senhor se lembra de mim?”. Porém encontra-se aqui o nosso
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amigo  Neném  Valério,  de  quem  eu  não  me  lembrei,  mas  que  merece  o  nosso

cumprimento. É uma grande alegria revê-lo aqui, Neném.

Vereadora Fátima, na sua pessoa, que representa, e muito bem, o Presidente da

Câmara, eu cumprimento os demais Vereadores aqui presentes. Com muita alegria

saúdo o Sr. Abel Rodrigues Neves, figura extraordinária que nos acompanhou nessa

jornada, provedor da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo de Campo

Belo. Ser provedor é o lado de doação, de dedicação, e o Sr. Abel vem realizando um

belo trabalho - como cochichou a mim o Deputado Duarte Bechir -, engrandecendo

mais ainda a nossa querida Santa Casa. Parabéns, Sr. Abel, assim como a equipe

comandada pelo senhor.

Quero cumprimentar meu amigo, amigo-irmão, que, desde o início da sua chegada

a esta Casa, eu tive o prazer - conforme vontade de Deus, porque não marcamos o

que seria para acontecer – de deparar com a porta do seu gabinete aberta, em frente

à porta do meu gabinete, para o início de uma grande amizade, uma grande parceria,

respeito e confiança. Isso porque para nós, aqui, foi uma grande dádiva que veio de

Campo Belo, da região, para engrandecer a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Ele brilhantemente foi autor do requerimento e também, como demonstrou na sua

fala, não só pelo requerimento, mas também por seu conhecimento e dedicação; ele

que já foi Prefeito. Eu, como também fui Prefeito de Curvelo, sei como é a dor de ser

Prefeito, então podemos julgar a cruz que é também carregar uma administração, que

é  honrosa,  mas  extremamente  difícil,  e  ele  o  fez  com  muita  galhardia,  e

brilhantemente  chega  hoje  no  seu  segundo  mandato,  na  nossa  Assembleia

Legislativa. Parabéns, Deputado Duarte Bechir,  que Deus continue iluminando sua

caminhada.

Eu não poderia deixar  de homenagear  essas valorosas mulheres de Campo de

Belo e de Minas Gerais. Já me referi à Sra. Fátima, brilhante Vereadora, a quem peço

para estimular as mulheres a participarem mais da vida pública. A vida pública bem

vivida é de grande valor,  porque tudo depende de uma atividade,  de uma atitude

política. Parabenizo-a, Vereadora Fátima, assim como a Lurdinha Maciel, uma pessoa

abnegada, que representa as voluntárias amigas na Santa Casa, em nome de quem

cumprimento  todas  as  amigas,  pessoas  que  se  doam,  de  forma  desprendida,
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servindo aos que mais precisam.

Quero ainda homenagear outra mulher de Campo Belo, a enfermeira Lúcia, que faz

parte do coral - e também todos que participam do coral -  com sua querida filha,

Estela,  que  está  aqui  abrilhantando  a  nossa  reunião.  Sou  pediatra  e  fico  muito

emocionado com a presença da Estelinha, abrilhantando e representando a criançada

de nossa Campo Belo.

E eu não poderia me esquecer do valor da família. Vocês são uma família campo-

belense, mas eu falo da família de sangue, desse grande Deputado Duarte Bechir.

Sou amigo do Carlos, seu irmão, mas também não poderia me esquecer de enviar

um abraço, daqui para Campo Belo, para a D. Luzia, sua mãe, assim como para a D.

Dorilene, sua esposa. É uma alegria para todos nós contar com a presença de uma

de suas filhas, Deputado Duarte Bechir, a Fabiana, que muito nos honra; e quero

também  saudar  a  minha  colega  médica,  sua  irmã,  a  Fernanda,  que  não  pôde

comparecer, porque está nas obrigações médicas, que são muitas e as conhecemos.

Mas,  em  nome  de  todas  essas  mulheres  citadas,  e  de  tantas  outras  grandes

mulheres  representantes  de  Campo  Belo  que  enobrecem  aquela  cidade,  aquela

gente, o nosso cumprimento à mulher campo-belense, à mulher mineira.

Quero  ainda cumprimentar  o  Anderson,  que  representa  o  meu também  grande

amigo  Dimas  Fabiano,  um  grande  Deputado  Federal,  responsável,  que  está

ganhando recursos. Assim como o Deputado Duarte Bechir, no Estado, ele está lá,

em Brasília, para atender ao desenvolvimento da nossa Campo Belo e, é claro, sem

esquecer da área de saúde, atender também à Santa Casa. Que ele continue esse

trabalho extraordinário. Cumprimento os demais campo-belenses que nos assistem

pela TV Assembleia Legislativa e também todos os mineiros que, neste momento,

estão sintonizados na nossa televisão em mais de 300 Municípios de Minas Gerais.

Cumprimento  os  funcionários  da  nossa  Casa  e  os  funcionários  do  gabinete  do

Deputado Duarte Bechir. Eles estão presentes, são nossos vanguardistas, porque são

aqueles que nos ajudam a cumprir  o mandato com muita propriedade, com muita

dedicação. Então recebam os nossos cumprimentos.

A comemoração  do  centenário  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  São  Vicente  de

Paulo, do dileto Município de Campo Belo, merece o reconhecimento e o aplauso
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desta Assembleia,  terminantemente  comprometida com a saúde pública,  uma das

prioridades  da  atual  Mesa,  que  vem  transformando  esta  Casa,  esta  Assembleia

Legislativa, cada vez mais, no poder e na voz do cidadão.

Ostentando o nome de São Vicente de Paulo, a Santa Casa de Campo Belo invoca

a  proteção  do  admirável  Santo  francês  cuja  vida  foi  dedicada aos  pobres  e  aos

enfermos, criador da Confraria da Caridade, origem das irmãs de caridade, símbolo,

entre  nós,  da  benevolência  e  da  generosidade.  São  Vicente  inspiraria,  por  sua

existência plena de amor e humildade, a organização das conferências vicentinas,

fundadas pelo beato e apóstolo leigo Frederico Ozanan.

Ao ser inaugurada no dia 2/6/1912, a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de

Paulo logo se tornou a  grande referência  para o  tratamento  hospitalar  de toda a

população da microrregião de Campo Belo, contando hoje com mais de 40 médicos –

também saúdo os meus colegas que trabalham na Santa Casa -, nas mais diversas

especialidades  já  citadas  anteriormente  e  dispondo  de  cerca  de  78  leitos,  que

prestam um extraordinário serviço, além da UTI e do serviço de hemodiálise.

Prestando serviços de inegável qualidade e acessíveis a todos, tem, no Sistema

Único de Saúde, sua principal fonte de receita, contando também com a ajuda e a

solidariedade da Associação das Amigas da Santa Casa.

Desde  seus  primórdios,  veio  inserir  seus  assistidos  e  familiares  na  tradição

portuguesa das santas casas de misericórdia. A primeira delas foi fundada em Lisboa

pela Rainha Leonora de Lancastre em 1498, apenas dois anos antes da chegada da

esquadra de Cabral ao Brasil.  Administrada pela Irmandade da Misericórdia, tinha

como missão alimentar os famintos, assistir aos enfermos, consolar os tristes, educar

os enjeitados e sepultar os mortos.

Nascia  então  uma das  obras  filantrópicas  mais  significativas  que  o  mundo  iria

conhecer e cuja filosofia preside ainda o trabalho da congênere de Campo Belo, hoje

dirigida pelo espírito abnegado de José Geraldo Fernandes, ao qual respondem, com

igual devotamento, seus inúmeros colaboradores. Rapidamente chegando ao Brasil,

foram as primeiras organizações hospitalares do País instaladas em Olinda, em 1539,

Santos,  em  1543,  e  Vitória,  em  1545,  para  atender  os  enfermos  dos  navios,

frequentemente  vítimas  de escorbuto,  e  os  moradores  de  nossas  primeiras  vilas,
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surgidas junto aos portos.

Passaram-se os séculos e as santas casas continuam – agora presentes em quase

todo  o  País  –  prestando  atendimento  aos  nossos  cidadãos  mais  desprovidos,

autênticos oásis num quadro sufocado por problemas de financiamento, com carência

constante  de  tudo,  remédios,  aparelhos  e  profissionais,  apesar  do  significativo

montante que o governo federal, os estaduais mais e as Prefeituras, principalmente,

têm destinado ao setor. É assim que este Parlamento vem lutando pelo retorno ao

texto original da Emenda nº 29 à Constituição Federal, propondo que a União invista

na área 10% de sua receita bruta, como disse no Salão Nobre desta Casa o nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro.

Estamos nós, Deputados desta Assembleia, empenhados, juntos com as entidades

voltadas  para  a  saúde  pública,  na  realização  da  caravana  da  saúde,  que  vem

percorrendo diversos Municípios do Estado e recolhendo assinaturas para um projeto

de iniciativa  popular,  que  venha  desfazer  esse nó  da  falta  de  recursos  de  nosso

sistema de saúde. Sabemos que os projetos de origem popular vêm recheados de

muito mais força que os próprios originados nesta Casa, em que representamos o

povo. Exemplo disso é o fato de hoje estar em vigor a Lei da Ficha Limpa, graças à

iniciativa popular.

Portanto,  o  centenário  da  Santa  Casa  de  Campo  Belo,  com  sua  trajetória  de

sucesso em meio a períodos de percalços e dificuldades, é um grande estímulo para

todos os que lutam pela causa da saúde dos desassistidos. Desejamos um futuro

ainda mais auspicioso para a instituição, em nome de toda a população que vem

recorrendo à sua assistência. Cumprimentamos ainda cada membro da valiosa, unida

e dedicada equipe de profissionais pela celebração do centenário da Santa Casa São

Vicente de Paulo da nossa querida Campo Belo. Parabéns. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12, às 14 horas, com a

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

12/6/2012.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/5/2012

Às 18h15min, comparece na Escola Municipal Jair Fernandes de Melo o Deputado

Elismar  Prado,  membro da supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos

regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual dá por aprovada e

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a implementação

da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20/12/96, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da

música  na  educação  básica,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Márcio

de Almeida Silva, Prefeito Municipal de Iapu; Edmilson da Silva Fonseca, Presidente

da  Câmara  Municipal  de  Iapu;  as  Sras.  Beatriz  Gomes  Batista  Alves  de  Souza,

Superintendente Regional de Ensino de Caratinga, representando a Sra. Ana Lúcia

Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Estado  de  Educação;  Sirlene  Rosa  Pereira  de

Ameida Rocha, Secretária Municipal Educação de Iapu; Célia Ferreira de Rezende,

Diretora da Escola Municipal Jair Fernandes de Melo; e o Sr. Jaderson Pereira de

Oliveira, Diretor da Escola Estadual Frei Marcelino de Milão, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida sua finalidade, 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, 12 de junho de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,
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Fred Costa,  Ivair  Nogueira,  Lafayette de Andrada e Rogério Correia,  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 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 constante na pauta e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Kátia Luciene de Azevedo Saraiva, Vice-Presidente

da 178ª Subseção da OAB-MG, de Várzea da Palma, solicitando providências para

solução de problema na administração e aplicação da justiça na Comarca de Várzea

de  Palma;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Jomara Alves da Silva, Presidente do

Ipsemg  (1º/6/2012);  e  do  Sr.  Giancarllo  Alves  Carneiro  Nascimento  e  outros,

Vereadores à Câmara Municipal de Itapecerica (3/6/2012); Walter Tosta, Deputado

Federal;  Salomão  Santos,  Assessor  do  Deputado  Federal  Aelton  Freitas;  Carlaile

Pedrosa, Deputado Federal, e Bonifácio de Andrada, Deputado Federal (3/6/2012).

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  1.135/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  (relator:  Deputado  Fred  Costa).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. É recebido pela Presidência, para posterior

apreciação,  o requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja

encaminhado ao Sr.  Cláudio  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  pedido  de

providências  para  que  adote  as  providências  necessárias  para  a  instalação  da

terceira  vara  na  Comarca  de  Janaúba,  conforme  previsão  do  art.  51  da  Lei

Complementar  nº  105,  de 2008.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa,  Presidente –  Ivair  Nogueira  – Lafayette  de Andrada –  Rogério

Correia – Délio Malheiros.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Lafayette de Andrada, Ivair Nogueira e Rogério Correia, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,

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

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

destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 3.077/2012, no 1º turno (Deputado Fred Costa), 3.138/2012, no 1º

turno (Deputado Lafayette de Andrada), 420/2011, em turno único, e 3.117/2012, em

1º turno (Deputado Gustavo Corrêa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  700/2011  (relator:  Deputado  Délio

Malheiros). O Presidente determina a distribuição de avulso de seu parecer sobre o

projeto Projeto de Lei  nº 3.128/2012, em 1º turno,  que conclui pela aprovação da

matéria.  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 ofício ao Sr. Claudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais,  para  que  adote  as  providências  necessárias  à  instalação  da  3ª  Vara  na

comarca  do  Município  de  Janaúba,  conforme  previsão  do  art.  51  da  Lei

Complementar  nº  105/2008.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Liza Prado -  Gustavo Valadares - Duarte Bechir  -

Anselmo José Domingos.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 283/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.351/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor de Tapira, com sede no Município de

Tapira.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011  e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  283/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Centro de Apoio ao Menor de Tapira, com sede no Município de Tapira.

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 § 4º do art. 22, que

os membros da diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados pelos serviços

prestados;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a pessoa jurídica congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 283/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.



860
____________________________________________________________________________

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Rosângela Reis - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.313/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Associação Municipal de Agropecuária Integrada de Porto Firme,

com sede no Município de Porto Firme.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  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 2.313/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Municipal  de  Agropecuária  Integrada  de  Porto  Firme,  com  sede  no

Município de Porto Firme.

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. 15 e 44, que,

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

congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social, para ser aplicado nas mesmas finalidades da entidade dissolvida; e, no art.

45, que é vedada a remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e

Fiscal.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.313/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Luiz Henrique - Glaycon

Franco - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.536/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Ouvidores/Ombudsman  -

Seção Minas Gerais - ABO-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.536/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira de Ouvidores/Ombudsman - Seção Minas Gerais - ABO-MG -, com sede no

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

Congregando  os  profissionais  e  as  entidades  que exercem essas  atividades,  a

instituição  tem  como  propósito  tornar  a  Ouvidoria  conhecida  e  respeitada  como

instrumento de aprimoramento democrático e de defesa dos interesses dos cidadãos;

incentivar  a  criação  de  ouvidorias  nos  diversos  campos  de  atividade  em  que  se

fizerem  necessárias;  defender  os  profissionais  que  representa  contra  abusos  e

pressões  de  qualquer  natureza,  impedindo  prejuízos  ao  livre  exercício  de  suas

funções;  colaborar  na defesa do interesse público,  difuso ou coletivo;  e promover

valores universais como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  realizado  pela  entidade  ABO-MG,

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



862
____________________________________________________________________________

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.536/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.874/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o Projeto de Lei nº 2.874/2012 “institui o

selo  Empresa  Destaque  em  Solidariedade”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de

Constituição e Justiça e de Saúde.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  pretende  instituir  o  selo  Empresa  Destaque  em

Solidariedade,  a  ser  conferido  às  empresas  do  setor  privado  que  promovam

campanhas  de  doação  de  sangue,  medula  óssea  e  órgãos.  Nos  termos  da

proposição,  o selo terá  validade de um ano,  sendo renovável  a critério  do  órgão

encarregado  de  sua  concessão,  e  a  empresa  agraciada  poderá  utilizá-lo  na

divulgação de seus produtos ou serviços.

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. O art. 199 da mesma Carta prevê que as

instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de

Saúde – SUS –, segundo diretrizes deste. Prevê ainda que “a lei disporá sobre as

condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias

humanas  para  fins  de  transplante,  pesquisa  e  tratamento,  bem  como  a  coleta,

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de

comercialização”.
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A Lei Federal nº 10.205, de 2001, regulamenta o § 4º do art. 199 da Constituição

Federal, relativamente à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação

do  sangue,  seus  componentes  e  derivados,  além  de  estabelecer  o  ordenamento

institucional indispensável à execução adequada dessas atividades. O Título II dessa

lei trata da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, e enumera,

no art. 14, seus princípios e diretrizes. Entre eles, ressaltamos: utilização exclusiva da

doação voluntária, não remunerada, do sangue, cabendo ao poder público estimulá-la

como ato  relevante de  solidariedade humana e  compromisso social,  proibição de

remuneração ao doador pela doação de sangue e proteção da saúde do doador e do

receptor mediante informação ao candidato à doação sobre os procedimentos a que

será  submetido,  os  cuidados  que  deverá  tomar  e  as  possíveis  reações  adversas

decorrentes da doação, bem como qualquer anomalia importante identificada quando

dos testes laboratoriais, garantindo-lhe o sigilo dos resultados. O art. 8º da mesma lei

dispõe sobre o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados – Sinasan –,

integrante do SUS, que tem como finalidade, entre outras, garantir a autossuficiência

do País em hemocomponentes e hemoderivados.

A Lei Orgânica da Saúde – Lei Federal nº 8.080, de 1990 –, em seu Capítulo I

(Objetivos  e  Atribuições),  inclui  no  campo  de  atuação  do  SUS a  formulação e  a

execução da política de sangue e seus derivados. Segundo essa norma, compete à

direção  nacional  do  sistema  de  saúde  normatizar  e  coordenar  nacionalmente  o

Sinasan.

Seguindo os preceitos supracitados, o Ministério da Saúde iniciou sua participação

na formulação da política e na gestão da hemoterapia nacional nos anos 1980, por

meio do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados.

Atualmente,  o  Ministério  possui  uma  Coordenação  Geral  de  Sangue  e

Hemoderivados, que tem empenhado esforços para ampliar a captação de doadores,

por  meio  de  oficinas,  atividades  de  capacitação  e  campanhas  na  área.  Tais

campanhas buscam desenvolver o altruísmo do doador de sangue, conscientizando a

população sobre a responsabilidade social do ato de doar sangue. Por essa razão, o

órgão desaconselha qualquer concessão de vantagens ao candidato a  doador  de

sangue.
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A mesma Coordenação informa que, segundo dados da Organização Mundial de

Saúde,  em  2008  o  Brasil  alcançou  a  histórica  marca  de  2,2%  de  doações  na

população, sendo 1,8% realizada na rede pública. Mas destaca que esse percentual

de doações é desigual entre as regiões.

Em Minas Gerais, a Fundação Hemominas vincula-se à Secretaria da Saúde e tem

por  finalidade  assegurar  unidade  de  comando  e  direção  às  políticas  estaduais

relativas à hematologia e hemoterapia, garantindo à população a oferta de sangue e

hemoderivados de qualidade.

Em que pese a qualidade das ações desenvolvidas pelo Estado, constata-se que há

ações, como as campanhas para doação de sangue, que têm alcance reduzido. Por

essa  razão,  julgamos  que  o  Estado  precisa  criar  mecanismos  que  incentivem  a

participação das empresas nas campanhas para captação de doadores de sangue.

Esse é precisamente o objetivo do projeto em comento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.874/2012.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.076/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária,  Educativa,  Cultural,

Informativa e Artística Plenitude de Araguari, com sede no Município de Araguari.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.076/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária, Educativa, Cultural, Informativa e Artística Plenitude de Araguari, com

sede no Município de Araguari, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
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que  tem  como escopo  a  defesa  dos  direitos  sociais  e  humanos,  a  cidadania,  a

conscientização da juventude e a luta pela igualdade e democratização dos meios de

comunicação.

Com  esse  propósito,  a  instituição  possibilita  a  difusão  de  ideias,  elementos

culturais,  tradições e hábitos da comunidade; estimula o lazer e o convívio social;

presta  serviços  de  utilidade  pública,  auxiliando  a  defesa  civil;  contribui  para  o

aperfeiçoamento  profissional  nas  áreas  de  jornalismo  e  radialismo;  fomenta  a

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.076/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.089/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade pública a Liga Tricordiana de Companhia de Reis – Litricor –, com sede no

Município de Três Corações.

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

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.089/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Tricordiana de Companhia de Reis – Litricor –, com sede no Município de Três

Corações.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  11,  que  as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 39,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  junto  aos

órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.089/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

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

Quintão - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.139/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Amigos Cristãos de Capitão Enéas, com

sede no Município de Capitão Enéas.

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 3.139/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Amigos Cristãos de Capitão Enéas, com sede no Município de Capitão Enéas,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir
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para o desenvolvimento econômico e social daquela localidade.

Com esse propósito, a instituição promove a proteção da família, da maternidade,

da infância, da adolescência e da velhice; ampara menores carentes; realiza ações

de  habilitação,  reabilitação  e  integração  à  vida  comunitária  de  pessoas  com

deficiência;  presta  assistência  educacional  e  de  saúde a  famílias  em situação de

vulnerabilidade;  apoia  a  recuperação  de  dependentes  de  álcool  e  substâncias

químicas; e incentiva o trabalho artesanal e a integração ao mercado de trabalho.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela Associação de Amigos Cristãos de

Capitão Enéas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.139/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.171/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pequenos  Produtores  Rurais  e  Trabalhadores

Rurais da Região do Milivre, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.171/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pequenos Produtores Rurais e Trabalhadores Rurais da Região do

Milivre, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  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  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.171/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rosângela  Reis  -  André

Quintão - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.174/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Bruno Siqueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Assistencial e Cultural Mirim Império da Torre,

com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.174/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o
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Grêmio  Recreativo  Assistencial  e  Cultural  Mirim  Império  da  Torre,  com  sede  no

Município de Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  42,  que as

atividades de seus diretores não serão remuneradas; e, no art. 44, que, na hipótese

de sua dissolução,  o patrimônio remanescente reverterá em favor  de entidade de

caráter assistencial.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.174/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.178/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Comunidade Terapêutica  “DaVida”,  com sede  no  Município  de

Itabirito.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.178/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica “DaVida”, 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.  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  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.178/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

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

Reis - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.179/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto Silver de Referência da Assistência Social, com sede

no Município de São José da Lapa.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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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 3.179/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Silver de Referência da Assistência Social, com sede no Município de São

José da Lapa.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 11, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  registrada  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos

termos da Lei  Federal  nº  9.790,  de 1999,  e que tenha,  de preferência,  o mesmo

objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.179/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Luiz Henrique, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.187/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a entidade Por Uma Ribeirão das Neves Melhor – Espaço Cultural

Saber Viver, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.187/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Por Uma Ribeirão das Neves Melhor – Espaço Cultural Saber Viver, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e filiados não serão remuneradas, sendo-

lhe 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, 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 3.187/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz Henrique -  Glaycon

Franco - Rosângela Reis.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.190/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Social de Atletismo do Vale do Aço – Asav –, com sede

no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.190/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Social de Atletismo do Vale do Aço – Asav –, com sede no Município de

Ipatinga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  33,  que,  na

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

que  seja  qualificada  como organização  da  sociedade  civil  de  interesse  público  –

Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que preferencialmente tenha

o mesmo objetivo social da associação dissolvida; e, no art. 90, letra “a”, que seus

dirigentes e associados não serão remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.190/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Glaycon Franco -  Luiz

Henrique - Rosângela Reis.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.192/2012

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  das  Mulheres  Produtoras  Agrícolas  Renascer  de

Virgem da Lapa, com sede no Município de Virgem da Lapa.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.192/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação das Mulheres Produtoras Agrícolas Renascer de Virgem da Lapa, com

sede no Município de Virgem da Lapa.

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 reverterá em benefício de entidade congênere registrada no Conselho

Municipal ou Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.192/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  –  Glaycon  Franco  -

Rosângela Reis - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.041/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.041/2011,

resultante do  desarquivamento  do Projeto de Lei  nº  144/2007,  torna obrigatória  a

instalação de placas em braile  contendo os itinerários  e  as  linhas de  ônibus nos

terminais rodoviários do Estado.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência. Examinado preliminarmente pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

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

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art.188, combinado com o art.102,

XX, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em exame tem por objetivo ampliar a acessibilidade da pessoa com

deficiência visual no transporte coletivo. Para tanto, propõe tornar obrigatório que em

todos os terminais rodoviários do Estado sejam instaladas placas em braile com a

relação das linhas de ônibus e seus itinerários.

Verifica-se que a proposta em análise está inserida em um contexto de ampliação

das  condições  de  locomoção  da  pessoa  com  deficiência,  concretizando  direito

fundamental estabelecido nos arts. 5º, XV, e 244 da Constituição da República. Com

a instalação de placas em braile nos terminais rodoviários, com os itinerários e as

linhas de ônibus, a pessoa com deficiência visual teria, em tese, mais autonomia para

transitar.

A medida que o projeto em análise visa instituir  densifica não só os dispositivos
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constitucionais  citados,  mas também a determinação constante da  Lei  Federal  nº

10.098,  de  20/12/2000,  que  estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a

promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, segundo a qual o poder público estabelecerá mecanismos e alternativas

técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização para as

pessoas  com  deficiência  sensorial,  a  fim  de  garantir-lhes  o  direito  de  acesso  à

informação,  à comunicação e ao transporte,  entre outros.  Prevê,  bem assim, que

sejam implementadas ajudas técnicas para a supressão de barreiras de transporte e

de comunicação.

Em âmbito estadual o Decreto nº 44.603, de 22/8/2007, que contém o regulamento

do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e metropolitano do Estado

de Minas Gerais, determina no art. 34 que os terminais rodoviários deverão dispor de

áreas  e  instalações  compatíveis  com  seu  movimento  e  apresentar  padrões  de

segurança, conforto e acessibilidade para o público usuário.

Verifica-se,  portanto,  que  a  medida  proposta  no  projeto  em  análise  favorece  a

efetivação  de  uma  política  pública  de  promoção  dos  direitos  da  pessoa  com

deficiência e está em consonância com os diplomas legais citados.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  apresentou a

Emenda nº 1 modificando a expressão “do Estado” por “administrado pelo Estado”, no

art.  1º  do  projeto,  sob  a  justificativa  de  deixar  claro  que  a  norma  se  dirige  aos

terminais rodoviários sob a administração do Estado.

No entanto, cumpre informar que esses terminais em operação no Estado são de

propriedade dos Municípios, que têm competência para operá-los diretamente ou sob

o regime de concessão ou permissão, conforme o disposto no inciso V do art. 30 da

Constituição Federal. Em síntese, a prestação do serviço público de manutenção de

um terminal  rodoviário  de  passageiros  é da  competência  do  ente que tem a sua

propriedade ou de seu delegatário. Dessa forma, a alteração proposta torna a norma

inócua, já que perde seu objeto.

O Deputado Elismar Prado apresentou emenda sugerindo a alteração da expressão

“do Estado“ por “instaladas no Estado” com a justificativa de ampliar a medida a todos

os terminais rodoviários, não importando se de administração pública ou privada.
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Concordamos com a sugestão proposta, já que a garantia de acessibilidade não

deve se restringir  aos edifícios públicos, mas a todos os edifícios de uso coletivo,

conforme determina o art. 11 da já citada Lei Federal nº 10.098, de 2000:

“Art.  11  -  A construção,  ampliação ou reforma de edifícios  públicos ou  privados

destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem

acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.”

No entanto, a colocação de placas com informações em braile sobre os itinerários e

as linhas de ônibus nos terminais rodoviários não nos parece a forma mais adequada,

nem a mais eficiente, já que textos nesse formato ocupam grandes espaços. Além do

mais, essas informações podem sofrer modificações constantes e a sua atualização

em braile é mais difícil. Uma opção mais eficaz seria a instalação de equipamentos de

informática que pudessem transmitir essas informações e fossem adaptados para o

uso de deficientes visuais.

Com  o  intuito  de  aperfeiçoar  o  projeto  em  análise  com  as  modificações  que

consideramos necessárias, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.041/2011, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  nº  1,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna  obrigatória  a  instalação  de  equipamentos  de  informática  adaptados  para

pessoas com deficiência visual nos terminais rodoviários localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os terminais rodoviários localizados no Estado disporão de equipamentos

de informática adaptados para que pessoas com deficiência visual tenham acesso a

informações sobre linhas de ônibus, itinerários, horários e tarifas.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Doutor  Wilson Batista,  Presidente  e  relator  -  Elismar  Prado -  Marques  Abreu  -

Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.238/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.447/2008, “obriga os fabricantes, montadores

e distribuidores de aparelhos de telefonia móvel a instalar ou fornecer acessório que

neutralize a radiação não ionizante”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Orçamentária.

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

do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

É importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou a matéria no que tange aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Como  não  houve

mudanças  constitucionais  e  legais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  do  projeto,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expresso

anteriormente e a reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

“O projeto  de  lei  em  análise  dispõe sobre  a  obrigatoriedade de  os  fabricantes,

montadores  e  distribuidores  de  aparelhos  de  telefonia  móvel  instalarem  ou

fornecerem acessório que neutralize a radiação não ionizante. Entende-se por não

ionizante, nos termos do projeto, a radiação de baixa frequência, variável no tempo,

de até 300 GHz, emitida por aparelho celular.

Cumpre, inicialmente, reconhecer que o art. 24, incisos V e XII, da Constituição da

República dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre consumo e proteção e defesa da saúde.

O Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 1990 – dispõe, por

sua vez, no seu art. 6º, que são direitos básicos do consumidor a proteção à vida, à

saúde e à segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
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produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos.

Contudo,  é  importante  considerar  que  o  projeto  encontra  óbice  de  natureza

constitucional,  uma  vez  que  compete  à  União  explorar,  diretamente  ou  mediante

autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos

da lei, segundo dispõe o art. 21, XI, da Constituição da República.

Detentora da competência para explorar os serviços de telecomunicações, a União

também  possui  a  competência  privativa  para  legislar  a  esse  respeito,  conforme

determina o art. 22, IV, da Carta Maior.

Dessa  forma,  resta  claro  que  o  projeto  ofende  os  arts.  21,  XI,  e  22,  IV,  da

Constituição da República, mediante ingerência na regulamentação da exploração de

serviços de competência da União.

Cabe destacar, ainda, que, fazendo uso de sua competência constitucional, a União

editou a Lei Federal no 9.472, de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços

de telecomunicações, a criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros

aspectos institucionais,  nos termos da Emenda Constitucional no 8, de 1995. Nos

termos do art. 1o desta lei, compete à União, por intermédio do órgão regulador –

Anatel  –  e  nos  termos  das  políticas  estabelecidas  pelos  Poderes  Executivo  e

Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações. A organização

inclui,  entre  outros  aspectos,  o  disciplinamento  e  a  fiscalização  da  execução,

comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de

telecomunicações,  bem como da  utilização dos  recursos  de  órbita  e  espectro  de

radiofrequências.

No que toca à matéria, é oportuno mencionar também a existência da Resolução no

303, de 2/7/2002, da Anatel, que aprova o regulamento sobre limitação da exposição

a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequências entre

9 KHz e 300 GHz.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no

sentido  da  impossibilidade  de  interferência  do  Estado  nas  relações  jurídico-

contratuais  entre  poder  concedente  federal  e  as  empresas  concessionárias,

especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de

concessão  de  serviços  públicos,  sob  regime  federal,  mediante  a  edição  de  leis
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estaduais.

Nesse aspecto, é importante registrar que o STF, no julgamento da ADI nº 3.533-9,

publicada  no  ‘Diário  da  Justiça’  de  6/10/2006,  considerou  inconstitucional  a  Lei

Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às empresas de telefonia fixa a obrigação de

instalar contadores de pulso em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte

Constitucional  entendeu  que  a  lei  distrital,  ao  criar  obrigação  não  prevista  nos

contratos  de  concessão  de  serviço  público  de  telefonia,  tratou  de  matéria  de

competência  da  União.  O STF não acatou a  tese de  que a  matéria  se  encontra

inserida no direito do consumidor.”

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 1.238/2011.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Rosângela  Reis,  relatora  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.239/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.590/2010, “obriga os estabelecimentos que

comercializam  produtos  hortifrutigranjeiros  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  prestar

informações sobre esses produtos na forma que especifica”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/4/2010,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento obriga os estabelecimentos que comercializem produtos
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hortifrutigranjeiros no Estado a prestar informações sobre a origem desses produtos,

discriminada em todos os aspectos, a data da colheita e, se for o caso, a utilização de

agrotóxicos,  especificando  o  produto  utilizado.  Essas  informações  constarão  das

caixas,  embalagens,  rótulos  ou  etiquetas  dos  produtos.  A  inobservância  da  lei

acarretará ao infrator multa no valor de 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais – Ufemgs –, a qual será cobrada em dobro nos casos de reincidência. De

acordo  com  a  justificação  apresentada,  o  objetivo  do  projeto  é  assegurar  ao

consumidor  o  direito  de  acesso  a  informações  sobre  o  produto  em  relação  à

procedência, à data da colheita e à utilização de agrotóxicos.

Na legislatura passada, a referida proposição foi baixada em diligência à Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa – e ao Instituto Mineiro

de Agropecuária – IMA –, a fim de que se manifestassem sobre a matéria.

Ao  responder  à  diligência,  a  Pasta  da  Agricultura  ressaltou  a  existência  de

legislação federal versando, de forma exaustiva, sobre o tema, motivo pelo qual se

manifestou pela  dispensabilidade do trâmite  da  proposição.  Por  seu turno,  o IMA

também se manifestou contrariamente ao projeto de lei, sob o fundamento de que

invadiria  competência  do  Poder  Executivo  em  matéria  já  disciplinada  por  norma

estadual  bem  como  esbarraria  na  impossibilidade  material  do  objeto  da

regulamentação  proposta,  uma  vez  que  a  implementação  dos  procedimentos

propostos exigiria do Governo do Estado o exercício de ação fiscal incompatível com

o erário.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a Lei Federal nº 9.782, de 26/1/99, que define

o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS – e cria a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária – Anvisa –, dispõe, em seu art. 2º, inciso III, que compete à União,

no âmbito do referido sistema, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias

e serviços de interesse para a saúde da população.

Determina ainda, no seu art. 7º, que compete à Anvisa proceder à implementação e

à execução do disposto no mencionado inciso. Consoante o art. 2º do Regulamento

da Anvisa, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16/4/99, a Agência tem por finalidade

promover  a  proteção  da  saúde  da  população  por  meio  do  controle  sanitário  da

produção  e  da  comercialização  de  produtos  e  serviços  submetidos  à  vigilância
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sanitária, incumbindo-lhe, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e

fiscalizar os produtos e os serviços que envolvam risco à saúde pública.

No  uso  de  sua  competência,  a  Anvisa  editou  a  Resolução  RDC  nº  259,  de

20/9/2002,  que  aprova  o  Regulamento  Técnico  sobre  Rotulagem  de  Alimentos

Embalados, sendo aplicável à rotulagem de todo alimento que seja comercializado,

qualquer que seja a origem, e embalado na ausência do cliente e pronto para oferta

ao  consumidor.  Dispõe  ainda  que  a  rotulagem  dos  alimentos  deve  ser  feita

exclusivamente  nos  estabelecimentos  processadores  habilitados  pela  autoridade

competente do país de origem, para elaboração ou fracionamento.

Além disso,  o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa –, por

meio da Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo – Sarc –, junto com o Instituto

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – e a Anvisa,

publicou a Instrução Normativa Conjunta nº 009, de 12/11/2002, que dispõe, entre

outras, que as embalagens destinadas ao acondicionamento desses produtos devem

estar de acordo com a legislação específica. Assim, a citada instrução regulamenta o

acondicionamento, manuseio e comercialização dos produtos hortícolas “in natura”

em  embalagens  próprias  para  a  comercialização  e  assegura  a  verificação  das

informações a respeito da classificação dos produtos hortícolas bem como obriga a

indicação qualitativa e quantitativa, a uniformidade dessas indicações e o critério para

a verificação do conteúdo líquido.

Segundo o art. 4º da referida instrução, a verificação das informações relativas à

classificação do produto, constantes dos rótulos das embalagens, é de competência

do órgão técnico competente do Mapa. A verificação do cumprimento dos aspectos

higiênico-sanitários compete ao Ministério da Saúde, e a verificação do cumprimento

dos  aspectos  atinentes  à  indicação  quantitativa  das  embalagens  compete  ao

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por parte do Inmetro.

Com efeito, os órgãos de controle sanitário do poder público – como o Mapa, a

Secretaria de Estado de Saúde, o IMA e as Pastas Municipais de Agricultura e de

Saúde  ou  órgãos  equivalentes  –  observam  vasta  e  complexa  legislação  federal,

estadual  e  municipal,  no  âmbito  das  respectivas  competências,  sendo

contraproducente a tramitação do projeto de lei em comento.
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É importante ressaltar  que a medida preconizada no projeto  em exame – fazer

constar,  dos  rótulos  ou  das  embalagens  dos  produtos  hortifrutigranjeiros

comercializados no Estado, informações como origem, data da colheita e eventual

uso de agrotóxicos – não se mostra possível, uma vez que dificulta sobremaneira o

comércio interestadual. O estabelecimento de regras de tal natureza só poderia ser

feito  por  meio  de  uma norma  nacional,  para  evitar  distorções  na  distribuição  de

produtos em todo o território nacional. Assim, vêm decidindo os Tribunais Superiores.

Ressaltamos a decisão proferida nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal, no

julgamento da ADI 910/RJ, em 20/8/2003:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de

legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. Artigo 2º da Lei Estadual 2.089/93. Fixação de competência

para regulamentar a matéria. Simetria ao modelo federal. Competência privativa do

Governador  do  Estado.  1.  Rótulos  de  bebidas.  Obrigatoriedade  de  informações.

Existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem

constar dos rótulos de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.

Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao artigo 24, V, da

Constituição Federal. Precedentes. 2. Delegação de competência. Inobservância do

artigo 84, IV, da Carta Federal. Por simetria ao modelo federal, compete apenas ao

Chefe  do  Poder Executivo  estadual  a expedição de decretos  e  regulamentos que

garantam a fiel  execução das leis.  3.  Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada

procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2.089, de 12 de fevereiro de

1993, do Estado do Rio de Janeiro”.

Por fim, vale salientar que a eficácia da medida pretendida e a viabilidade de sua

implantação são questionáveis.  É importante lembrar  que os atos  emanados pelo

Parlamento  não  podem  se  distanciar  do  mundo  dos  fatos,  sendo  que  a  medida

proposta não estabelece critérios racionais para viabilizar sua execução.

Assim sendo, o projeto em estudo não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e
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ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.239/2011.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Rosângela Reis – Glaycon

Franco – Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.253/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.423/2008,  dispõe  sobre  a  exposição

comercial,  proibição  da  venda  e  utilização  em  estabelecimentos  de  ensino  da

substância  soda cáustica,  de  seus  similares  e  dos  demais  produtos  classificados

como nocivos à saúde.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi analisado preliminarmente pela primeira,

que concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

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

Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo determinar que os produtos à base de

soda  cáustica,  seus  similares  e  os  demais  produtos  classificados  como

potencialmente  nocivos  à  saúde  deverão  ser  expostos  para  comercialização  em

locais fora do alcance de crianças. Além disso, proíbe a venda desses produtos a

crianças  e  adolescentes  com  idade  inferior  a  14  anos  e  a  sua  utilização  em

estabelecimentos de ensino infantil,  fundamental e médio. Para o cumprimento da

norma,  sujeita  os  infratores  às  penalidades  de  advertência,  multa,  interdição

temporária e interdição definitiva, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

A soda cáustica – ou hidróxido de sódio – é uma substância facilmente solúvel em

água  e  muito  utilizada  para  fabricação  de  saneantes  –  detergentes,  amaciantes,

sabão em barra ou sabão em pó – e também no ambiente doméstico para limpeza de

resíduos  de  material  orgânico  em  pisos  e  encanamentos,  por  exemplo.  É  uma
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substância  corrosiva  para  todos  os  tecidos  humanos  e  animais,  podendo  causar

queimaduras,  cicatrizes  e cegueira.  Além disso,  é considerada agente tóxico para

ingestão,  podendo causar  lesões no trato gastrointestinal  e  nas vias  respiratórias,

ocasionando a morte em alguns casos.

Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista em 2008

revelou que os acidentes com soda cáustica – em sua maioria domésticos – foram

responsáveis  por  140 mil  internações  na rede pública  de  saúde,  das  quais  6  mil

resultaram em morte da vítima.  A maior  parte  dos envolvidos nesses acidentes é

composta de crianças que ingerem o produto, e o estudo apontou, ainda, que as

prováveis causas desses acidentes são a falta de supervisão e a negligência dos

responsáveis,  que  mantêm  essas  substâncias  em  locais  acessíveis  às  crianças,

somadas ao seu acondicionamento em embalagens inadequadas e atrativas, como

garrafas plásticas de refrigerantes, por exemplo. De acordo com o levantamento, em

100% dos casos a soda cáustica encontrava-se em locais acessíveis às crianças (no

chão ou em lugares baixos), e somente 30,7% dos cuidadores haviam adquirido o

produto no mercado formal.

O custo social desse problema é imensurável. Os que sofrem esse tipo de acidente

e suas famílias carregam sequelas por toda a vida. Existem casos de pais que se

culpam e precisam de tratamento psicológico para superar a dor de ver o filho passar

por  diversas  internações  e  sessões  de  endoscopia.  Trata-se  de  uma  ocorrência

previsível e que carece de medidas para ser prevenida.

Devido ao alto potencial tóxico da soda cáustica, os órgãos de saúde recomendam

a observância de alguns cuidados por fabricantes, comerciantes e consumidores.

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC – nº 163, editada pela Agência Nacional

de Vigilância Sanitária – Anvisa – em 11/9/2001, aprova o regulamento técnico para

os produtos saneantes fortemente ácidos e alcalinos. Essa norma dispõe que esses

produtos deverão ser acondicionados em embalagem plástica rígida, reforçada, de

difícil  ruptura, hermética, com tampa de dupla segurança à prova de abertura por

crianças, de forma a garantir que não seja destampada mesmo após a sua primeira

abertura.

Por sua vez, a RDC nº 240, editada pela Anvisa em 6/10/2004, estabelece as frases
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de advertência, os símbolos de perigo e as informações obrigatórias para os dizeres

dos rótulos dos produtos saneantes fortemente ácidos e alcalinos, tais como: “Antes

de usar leia as instruções do rótulo”, “Conserve fora do alcance das crianças e dos

animais  domésticos”,  “Causa  queimaduras  graves  –  produto  fortemente  alcalino”,

entre outras.

A Consulta Pública nº 21/2012, da Anvisa, propõe a revisão das Resoluções da

Diretoria  Colegiada  nos  163/2001  e  240/2004  e  estabelece  os  procedimentos  e

requisitos técnicos para o registro de produtos saneantes corrosivos à pele ou que

causem lesões irreversíveis aos olhos. A consulta foi  aberta em 19/3/2012 e teve

prazo  de  60  dias  a  partir  dessa  data  para  que  fossem  apresentadas  críticas  e

sugestões para o texto da futura norma. Além das exigências das normas anteriores,

a consulta torna obrigatória a impressão colorida dos rótulos desses saneantes, de

forma a permitir a total leitura dos dizeres. O conteúdo da embalagem também não

pode induzir à utilização indevida ou atrair a atenção de crianças.

O  Código  de  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais  (Lei  nº  13.317,  de  24/9/99)

estabelece,  em  seu  art.  92,  que  é  vedada  a  instalação  de  estabelecimento  que

estoque ou utilize produtos nocivos à saúde em área contígua a área residencial ou

em sobrelojas ou conjuntos que possuam escritórios, restaurantes e similares.

Ainda  sobre  a  matéria,  a  mesma  lei  dispõe,  em  seu  art.  93,  que  os

estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam substâncias nocivas ou

perigosas  à  saúde afixarão  avisos  ou  cartazes  nos  locais  expostos  a  risco,  com

advertências, informações sobre cuidados a serem tomados e o símbolo de perigo ou

risco  correspondente,  segundo  a  padronização  internacional.  Acrescenta  o  seu

parágrafo único que, nos rótulos dos materiais e das substâncias, serão especificados

sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo ou risco

internacional correspondente.

Apesar  da existência de normas federais  e estaduais  com relação à rotulagem,

acondicionamento e transporte de soda cáustica, não há orientação efetiva sobre seu

uso  e  armazenamento  em  domicílios,  bem  como  sobre  sua  disposição  em

estabelecimentos comerciais de varejo.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apontou  a
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competência  concorrente  entre  União,  Estados  e  Municípios  para  legislar  sobre

proteção à saúde e direito do consumidor, conforme dispõe o art. 24, VII e XII, da

Constituição da República de 1988.  Contudo, identificou problemas conceituais na

proposição  em  análise,  que  generalizou  os  comandos  da  norma  para  quaisquer

substâncias  potencialmente  nocivas  à  saúde.  Tal  medida  tornaria  imprecisa  a

abrangência  da  lei  e  inviabilizaria  a  sua  implementação,  uma vez  que  a  grande

maioria dos produtos de limpeza trazem no rótulo a informação de que sua ingestão

pode  causar  danos  à  saúde  da  pessoa.  Determinar  a  proibição  do  uso  desses

produtos em escolas, conforme prevê o art. 3º da proposição em exame, também não

seria uma medida razoável, no entendimento dessa Comissão.

Dessa forma, a Comissão de Constituição e Justiça propôs o Substitutivo nº 1, que

torna  obrigatória  a  exposição  para  comercialização  de  produtos  à  base  de  soda

cáustica e seus similares em locais fora do alcance de crianças e estabelece sanções

para os infratores em caso de descumprimento da norma, nos termos do art. 56 da

Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor e dá

outras providências.

Esta  Comissão  concorda  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, pois entendemos que o Substitutivo nº 1 apresenta comandos

claros e objetivos que viabilizam o cumprimento da norma. Além disso, acreditamos

que a medida proposta poderá contribuir para evitar acidentes causados pelo contato

e pela ingestão de soda cáustica, em especial pelas crianças, razão pela qual somos

favoráveis à sua aprovação.

Entretanto, enfatizamos que, para minimizar os acidentes no ambiente doméstico,

são necessárias medidas como orientação da população sobre os riscos de acidentes

e  sequelas,  além  de  campanhas  de  massa  voltadas  para  os  comerciantes  e

cuidadores.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.253/2011 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão

(voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.436/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe institui a bacia

hidrográfica como unidade territorial de planejamento do licenciamento ambiental.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.  Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por finalidade instituir a bacia hidrográfica como

unidade territorial de planejamento do licenciamento ambiental, em conformidade com

o âmbito de atuação de comitês de bacia.

Nos termos da justificação que acompanha o projeto, a iniciativa permitirá que o

licenciamento ambiental articule as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos.

Traria ainda a vantagem de permitir uma atuação mais qualificada dos Conselheiros

dos comitês de bacia nas reuniões das unidades regionais colegiadas do Conselho

Estadual do Meio Ambiental.

Digno de nota também é o fato de tal proposição ter sido defendida pelo Projeto

Manuelzão,  no  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,

realizado na Assembleia Legislativa no ano de 2011.

Feitas essas considerações, passemos à análise jurídica do projeto.

Como se observa, a proposição trata de matéria relacionada ao meio ambiente,

tema sobre  o  qual  o  Estado  detém  competência  constitucional  para  legislar,  nos

termos do art. 24, VI, da Constituição Federal.

Em  relação  à  iniciativa  parlamentar,  também  não  há  óbice  a  sua  tramitação,

conforme  se  depreende  do  art.  65,  “caput”,  da  Constituição  do  Estado.  O

licenciamento  ambiental  se  faz  no  âmbito  estadual  pelo  Copam,  conforme
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determinação do art. 214 da Constituição do Estado, ou pelos próprios Municípios nas

hipóteses previstas na Resolução nº 237, de 1997, do Conselho Nacional de Meio

Ambiente – Conama.

Em vista do exposto, não há óbices, do ponto de vista jurídico, à tramitação da

matéria nesta Casa.  Ressaltamos ainda que a bacia  hidrográfica  já  constitui,  nos

termos do art. 1º do Decreto nº 41.578, de 2001, a referência para o planejamento e

gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos. A medida proposta alargaria tal

referência de forma a permitir  o  tratamento mais completo da atividade sujeita ao

licenciamento, com vistas a ser considerado em suas múltiplas conexões e efeitos.

Ressaltamos,  contudo,  que  uma  análise  mais  pormenorizada  do  conteúdo  da

proposição será feita oportunamente pela comissão de mérito.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.436/2011.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco, relator - Rosângela Reis - André

Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.064/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  visa  obrigar  os

empresários  a  divulgar  em  seus  estabelecimentos,  para  conhecimento  dos

consumidores, a lista dos 10 maiores fornecedores com reclamação no Procon.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  10/4/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à 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  3.064/2012  pretende  obrigar  os  estabelecimentos  de
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atendimento  ao  público  a  manter  listagem  geral,  elaborada e  disponibilizada pela

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon -, com a relação dos 10

estabelecimentos comerciais (pessoas físicas e jurídicas) com o maior número de

reclamações (art. 1º do projeto).

Além disso, a proposição determina que o estabelecimento deverá afixar a lista - a

qual não poderá conter nenhuma rasura, emenda ou anotação - em local de fácil

visualização para o publico, devendo, ainda, ser atualizada mensalmente (parágrafo

único do art. 1º da proposição).

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa e penalidade descritas no Código de

Defesa  do  Consumidor,  em  caso  de  descumprimento  das  obrigações  nele

estabelecidas (art. 2º).

A autora justifica a apresentação da proposição por considerar que, em razão do

elevado  número  de  reclamações  que diariamente  são recebidas  pelos  órgãos  de

defesa do consumidor,  o  cidadão ainda é  vítima rotineira  de práticas  lesivas  aos

direitos do consumidor, em que pese à existência de mecanismos legais para sua

proteção.

Nesse contexto,  segundo a Deputada, o escopo da proposição é criar  mais um

mecanismo  de  defesa  do  consumidor,  de  forma  a  possibilitar  o  seu  acesso  ao

“ranking” das reclamações fornecido pelo Procon.

A  matéria  constante  na  proposição,  intrinsecamente  relacionada  ao  consumo,

insere-se no âmbito da legislação concorrente (inciso V do art. 24 da Constituição da

República e alínea “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição Estadual), de modo que

o Estado poderá legislar sobre o assunto, suplementando a legislação federal sobre

normas  gerais.  Além  disso,  a  matéria  não  se  insere  nas  hipóteses  de  iniciativa

privativa previstas na Constituição mineira.

Inexiste,  até  então,  nos  âmbitos  federal  e  estadual,  legislação  que  trate

especificamente sobre o assunto. Contudo, a investigação das legislações federal e

estadual  sobre  direitos  e  defesa do consumidor,  no  que concerne aos  pontos  de

interseção sobre a matéria, faz-se necessária para a análise da proposição em tela.

Nesse contexto, a legislação federal e a estadual preveem mecanismos de defesa

do  consumidor,  possibilitando,  no  âmbito  do  estabelecimento  comercial  e  de
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prestação de serviços, o conhecimento de informações relativas ao exercício de seus

direitos, na condição de hipossuficiente.

Destaca-se, assim, a Lei Federal nº 12.291, de 20/7/2010, que torna obrigatória a

manutenção  de  um  exemplar  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  nos

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, em local visível e de fácil

acesso  ao  público.  Com  o  mesmo  fim,  no  plano  estadual,  a  Lei  nº  14.788,  de

23/9/2003,  além  de  dispor  sobre  a  obrigatoriedade  do  estabelecimento  comercial

manter exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor disponível para

consulta,  determina a afixação de placa junto ao caixa, em local  visível  e de fácil

leitura, com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código

de Proteção e Defesa do Consumidor,  Lei nº  8.078,  de 11 de setembro de 1990,

disponível para consulta.".

Destarte,  destaca-se  a  Lei  nº  11.823,  de  6/6/95,  que  obriga  o  fornecedor  de

produtos e serviços a afixar,  nas dependências  de seu estabelecimento,  em local

visível, informações relativas aos órgãos públicos de defesa do consumidor (nomes,

endereços e telefones).

Tramita ainda, nesta Casa, o Projeto de Lei nº 3.042/2012, de autoria do Deputado

Célio  Moreira,  que institui  o  livro  de reclamações do consumidor,  que deverá  ser

mantido,  no  estabelecimento,  por  todo  fornecedor  que  comercializa  bem  ou  que

presta serviço (anexado do Projeto de Lei nº 723/2011, de autoria do Deputado Délio

Malheiros, que regulamenta os serviços de atendimento ao consumidor no Estado).

No  âmbito  federal,  proposição  de  natureza  similar  encontra-se  em  tramitação  na

Câmara dos Deputados (Projeto de Lei nº 3.418/2012).

Pertinente à matéria ora apresentada, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº

8.078, de 1990) prevê na Seção VI do Capítulo V normas relativas a bancos de dados

e cadastro de fornecedores, destacando-se, por pertinência ao tema, o disposto no

“caput”  do art. 44, segundo o qual: “Os órgãos públicos de defesa do consumidor

manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores

de  produtos  e  serviços,  devendo  divulgá-lo  pública  e  anualmente.  A  divulgação

indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor”.

O cadastro a que se refere esse artigo é considerado como entidade de caráter
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público (§4º do art. 43 da Lei nº 8.078, de 1990), de modo que é facultado, a qualquer

interessado, o acesso às informações nele constantes para orientação e consulta (§1º

do art. 44 da lei).

Nesse contexto, deve-se destacar que o Ministério da Justiça, por meio da Portaria

nº  2.348,  de  13/12/2006,  determinou ao Departamento  de  Proteção e  Defesa do

Consumidor – DPDC –, órgão da Secretaria de Direito Econômico, a responsabilidade

por consolidar os cadastros de reclamações fundamentadas elaborados pelos órgãos

públicos  de  defesa do  consumidor  estaduais  e  municipais  integrados  ao Sistema

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – Sindec (art. 1º), resultando no

Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, que será divulgado anualmente

pelo DPDC (art. 2º).

Objetivando regulamentar o comando inserido no art. 44 do Código de Defesa do

Consumidor, foi aprovada, nesta Casa Legislativa, a Lei nº 12.616, de 23/9/97, que

estipula  em seu art.  1º:  “Os órgãos públicos estaduais  de  defesa do consumidor

divulgarão, quadrimestralmente, a relação prevista no art. 44 da Lei Federal nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990, contendo as reclamações contra os fornecedores de

produtos  e  serviços  definidos  no  art.  3º  da  referida  lei”.  A relação  em referência

deverá conter, entre outros dados, a razão social, o nome de fantasia, o registro no

Cadastro Geral de Contribuintes - CGC - e o endereço do reclamado (parágrafo único

do art. 1º da Lei nº 12.616, de 1997).

Nesse  diapasão,  apura-se  que  o  objetivo  da  proposição  ora  apresentada  é

exatamente  o  de  obrigar  os  estabelecimentos  comerciais  a  divulgar  listagem

constando os 10 fornecedores com o maior número de reclamações.

Tramitou, nesta Assembleia, proposição legislativa (Projeto de Lei nº 1.093/2000),

que se encontra arquivada, cuja redação original tinha por objetivo obrigar o Procon

da ALMG a elaborar  e  divulgar,  anualmente,  listagem contendo a relação das  10

pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  mais  se  destacaram  no  descumprimento  da

legislação de proteção e defesa do consumidor.

Contudo,  a  proposição  da  forma  como  apresentada  pela  Deputada,  além  de

estabelecer obrigação aos estabelecimentos comerciais, que não decorre do Código

de Defesa do Consumidor, acaba por atribuir aos empresários responsabilidade que
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integra o rol das atribuições dos órgãos públicos de defesa do consumidor.

Com efeito, infere-se do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade dos

órgãos públicos de defesa do consumidor não apenas pela manutenção de cadastros

atualizados  de  reclamações  fundamentadas  contra  fornecedores  de  produtos  e

serviços como também por sua divulgação pública e anual, competindo ao DPDC a

tarefa de consolidar  os cadastros elaborados pelos órgãos estaduais e municipais

integrados ao Sindec. A Lei nº 12.616, de 1997, atendendo ao comando do art. 44 do

CDC,  apenas  determinou  que  a  divulgação  pelos  órgãos  públicos  estaduais  de

defesa do consumidor seja realizada quadrimestralmente, além de informar os dados

que devam integrar o conteúdo da aludida listagem.

A  responsabilidade,  pois,  pela  realização  dos  referidos  atos  (manutenção  do

cadastro e divulgação) é claramente do Procon, de tal modo que a atribuição destes

encargos aos estabelecimentos comerciais é incompatível  com a própria atividade

comercial, podendo, inclusive, inviabilizar e comprometer o seu exercício.

Nessa perspectiva, como consta na proposição, pretende-se criar obrigação para os

estabelecimentos que não decorre do Código de Defesa do Consumidor e que não foi

atribuída,  até  então,  por  lei,  aos  órgãos  públicos  de  defesa  do  consumidor,

notadamente em virtude de o projeto objetivar a criação de obrigação mensal,  ao

passo que a divulgação oficial de informações constantes nos cadastros é realizada

quadrimestralmente, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Além disso, o consumidor não será lesado, sob o ponto de vista de seus direitos,

pela  simples  inexistência  da  listagem  afixada  em  cada  estabelecimento,

principalmente porque a ele são atribuídos diversos mecanismos em prol da defesa

desses direitos. Ademais, os cadastros mantidos pelo Procon estão disponíveis ao

consumidor para consulta, e a divulgação da listagem contendo os estabelecimentos

com o maior número de reclamações é realizada de forma pública.

De  qualquer  modo,  objetivando  ampliar  os  mecanismos  de  tutela  do  direito  do

consumidor,  bem  como  os  canais  de  acesso  às  informações  relativas  aos  seus

direitos, propõe-se a alteração da Lei nº 11.823, de 1995 - que obriga o fornecedor de

produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu estabelecimento, informações

relativas  aos  órgãos  públicos  de  defesa  do  consumidor  -,  de  modo  a  obrigar  o
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fornecedor  de  produtos  e  serviços  a  afixar,  nas  dependências  de  seu

estabelecimento, a informação de que os órgãos públicos de defesa do consumidor

divulgam,  quadrimestralmente,  relação  contendo  as  reclamações  contra  os

fornecedores de produtos e serviços, atendendo ao disposto na Lei nº 12.616, de

1997.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Lei  nº  3.064/2012,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado a seguir:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1º da Lei nº 11.823, de 6 de junho de 1995, que obriga o fornecedor de

produtos e serviços a afixar, nas dependências de seu estabelecimento, informações

relativas aos órgãos públicos de defesa do consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.823, de 6 de junho de 1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o fornecedor de produtos e serviços no Estado obrigado a afixar, nas

dependências de seu estabelecimento, em local visível, os nomes, os endereços e os

telefones  dos  órgãos  públicos  de  defesa  do  consumidor,  bem  como  a  seguinte

informação: 'Os órgãos de defesa do consumidor divulgam, quadrimestralmente, a

relação prevista no art.  44 da Lei  Federal  nº  8.078,  de  11 de  setembro  de  1990

(Código de Defesa do Consumidor), contendo as reclamações contra os fornecedores

de produtos e serviços, na forma da Lei nº 12.616, de 23 de setembro de 1997.'.”

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.088/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe dispõe
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sobre a disponibilização de assentos em locais que oferecem atendimento ao público.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  19/4/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

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

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Preliminarmente,  cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora

apresentada, preliminarmente, quanto à 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 3.088/2012 pretende obrigar os estabelecimentos que oferecem

atendimento ao público a disponibilizarem assentos (art. 1º),  os quais deverão ser

utilizados, preferencialmente, por idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo,

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (parágrafo único do art. 1º).

Segundo o disposto no art. 2º, o número de assentos que serão disponibilizados

será definido em regulamento, com a observância dos seguintes critérios: a) média de

pessoas  atendidas  por  dia,  b)  tempo  de  espera  por  atendimento,  c)  natureza  e

complexidade dos serviços prestados (incisos I, II e III do art. 2º).

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa e penalidade descritas no Código de

Defesa do Consumidor e na legislação específica, em caso de descumprimento das

obrigações nele estabelecidas (art. 3º ).

O Deputado argumenta, na justificação do projeto, que a medida possibilitará maior

conforto  aos  usuários,  garantindo-lhes  mais  segurança  e  comodidade,  e  dando

prioridade,  ainda,  à  utilização  de  assentos  por  idosos,  gestantes,  pessoas  com

crianças de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida. Esclarece, também, que o

fornecimento  de  atendimento  prioritário,  já  regulado  por  lei,  não  torna  inócua  a

proposição  ora  apresentada,  especialmente  porque  o  atendimento  prioritário  é

precário e desconfortável para pessoas com deficiência, idosos, gestantes e pessoas

com crianças de colo.

A matéria de que trata a proposição em exame insere-se no âmbito da competência

legislativa  concorrente,  atribuída  a  todos  os  entes  federativos,  uma vez  que  são

abordados  temas  relacionados  às  relações  de  consumo  (inciso  V  do  art.  24  da

Constituição da República) e, também, à proteção e defesa da saúde e à proteção e
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integração social das pessoas portadoras de deficiência (incisos XII e XIV do art. 24

da Constituição da República).

Intrinsecamente relacionada a esses temas, existe uma vasta legislação federal e

estadual, que objetiva promover o princípio da igualdade (material), vinculada à ideia

de justiça, que somente é “satisfeita se o legislador tratar de maneira igual os iguais e

de  maneira  desigual  os  desiguais”  (Silva,  José  Afonso  da.  “Curso  de  Direito

Constitucional Positivo”. 35º ed. revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, p. 213).

No plano federal, a Lei nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e

critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, dispõe o seguinte

em seu art. 12: “Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza

similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de

rodas,  e  de  lugares  específicos  para  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual,

inclusive  acompanhante,  de  acordo  com  a  ABNT,  de  modo  a  facilitar-lhes  as

condições de acesso, circulação e comunicação”.

Nesse  contexto,  o  Decreto  nº  5.296,  de  2/12/2004,  que  regulamenta  as  Leis

Federais nº 10.048, de 8/11/de 2000, e nº 10.098, de 19/12/2000, estabelece em seu

art. 23 que “os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de

espetáculos, salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento

da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo

recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente

sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em

conformidade  com  as  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  ABNT”.  A  referida

garantia é estendida à acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de

pessoas com mobilidade reduzida, incluindo os obesos (§1º do art. 23).

Por  sua  vez,  o  atendimento  prioritário  é  garantido  às  pessoas  portadoras  de

deficiência,  aos  idosos  com idade igual  ou  superior  a  60  anos,  às  gestantes,  às

lactantes  e  às  pessoas  acompanhadas  por  crianças  de  colo,  nos  termos  da  Lei

Federal  nº  10.048,  de  8/11/2000,  devendo  as  repartições  públicas  e  empresas

concessionárias  de  serviços  públicos,  além  das  instituições  financeiras,  dispensar

atendimento prioritário (art. 2º e parágrafo único). Além disso, as empresas públicas
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de  transporte  e  as  concessionárias  de  transporte  coletivo  reservarão  assentos,

devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de

deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo (art. 3º).

No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi aprovada a Lei nº 11.666, de 9/12/1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição

Federal e no art. 224, § 1º, “i”, da Constituição Estadual.

Na esteira desse entendimento, a Lei nº 13.799, de 21/12/2000, que dispõe sobre a

política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria o Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, prevê, como um

dos objetivos da aludida política, “a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos,

com sua adequação à pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das

barreiras arquitetônicas” (inciso IV do art. 2º).

Além disso, a Lei nº 15.083, de 27/4/2004, dispõe sobre assentos preferenciais para

pessoas com dificuldade de locomoção (temporária ou permanente) nos veículos de

transporte coletivo intermunicipal, de modo a garantir as duas primeiras poltronas dos

veículos para uso preferencial.

Por sua vez, a Lei nº 17.355, de 17/1/2008, determina a destinação de 10% dos

assentos  nas  áreas  de  embarque  e  desembarque  dos  terminais  rodoviários

localizados no Estado a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a gestantes e lactantes e a

pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Encontram-se em tramitação nesta  Casa duas  proposições  legislativas  que têm

relação com o projeto. Trata-se do Projeto de Lei nº 375/2011, que torna obrigatória a

oferta de assentos especiais, em percentual mínimo a ser definido em regulamento,

para  pessoas  obesas  em  cinemas,  teatros,  restaurantes,  instituições  bancárias,

auditórios, estádios e nos demais estabelecimentos a que o público tenha acesso

livremente  ou  mediante  pagamento,  e  do  Projeto  de  Lei  nº  74/2011,  que  torna

obrigatória a reserva 5% de mesas e cadeiras para idosos, portadores de deficiência

físico-motora e para mulheres gestantes, nas praças de alimentação dos “shopping

centers” e nos restaurantes no Estado.
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Contudo, a proposição em análise objetiva obrigar todos os estabelecimentos que

oferecem  atendimento  ao  público  a  disponibilizarem  assentos,  que  deverão  ser

utilizados, preferencialmente, por idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com efeito, a proposta acaba por

instituir  obrigação  para  os  estabelecimentos  de  atendimento  ao  público,  sem,

contudo,  identificá-los  e  especificá-los  e  sem  considerar  as  diversidades  de

estabelecimentos  existentes  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Trata-se,  ainda,  de

obrigação que interfere no livre exercício de atividade econômica (parágrafo único do

art.  170  da  Constituição  da  República),  inviabilizando,  em  muitas  situações,  o

exercício de atividades comerciais.

De qualquer modo, considerando que até então não foi aprovada, por esta Casa, lei

que garanta percentual mínimo de assentos preferenciais a pessoas com idade igual

ou  superior  a  60  anos,  a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida, a gestantes e lactantes e a pessoas acompanhadas por criança de colo, em

estabelecimentos  que  oferecem  atendimento  ao  público  e  nas  dependências  de

órgãos  e  entidades  públicos,  que  já  disponibilizem  assentos,  propõe-se,  em

complemento  à  legislação  federal  e  estadual  sobre  o  assunto,  o  substitutivo

apresentado na conclusão deste parecer.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Lei  nº  3.088/2012,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a destinação preferencial de 5% (cinco por cento) de assentos

para  idosos,  gestantes,  lactantes,  pessoas  acompanhadas  por  criança  de  colo  e

pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  nos  estabelecimentos  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a destinação preferencial de no mínimo 5% (cinco por cento)

de assentos para idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança

de colo e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em cinemas, teatros,
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casas  de  espetáculo,  instituições  bancárias,  auditórios,  salas  de  conferência,

estádios, ginásios e nos demais estabelecimentos de acesso público, inclusive nas

dependências  de  órgãos  e  entidades  públicos  em  que  haja  disponibilidade  de

assentos.

Parágrafo único – O disposto no “caput”  não abrange as áreas de embarque e

desembarque dos terminais rodoviários, às quais se aplica a Lei nº 17.355, de 17 de

janeiro de 2008.

Art. 2º – Os assentos a que se refere o art. 1º serão identificados por avisos ou por

característica que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rosângela  Reis  -  Luiz

Henrique - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 221, de 20/4/2012, o Governador do Estado encaminhou

a esta Casa Legislativa o projeto de lei em epígrafe, que promove a incorporação de

parcela da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e

Institucional  -  Gedima  -,  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das  carreiras  do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, reajusta as tabelas de vencimento básico da

carreira  de  Auditor  Interno  do  Poder  Executivo,  altera  as  Leis  n°s  15.463,  de

13/1/2005, e 18.974, de 29/6/2012, e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2012, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende realizar a incorporação da Gratificação de

Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedima - ao

vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA -, reajustar as tabelas de vencimento básico da carreira de Auditor Interno do

Poder Executivo, alterar as Leis n°s 15.463, de 13/ 1/2005, e 18.974, de 29/6/2012,

bem  como  implementar  outras  medidas  de  alteração  da  legislação  estadual  que

envolvem  a  criação  de  cargos  e  a  modificação  de  regras  do  regime  jurídico  de

determinadas carreiras do quadro de servidores públicos do Poder Executivo.

Os arts. 1° e 2° do projeto preveem a incorporação da parcela fixa da Gedima ao

vencimento básico dos servidores das carreiras do IMA, pertencentes ao Grupo de

Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo.

O art. 4° propõe restabelecer a estrutura com dez g raus para a carreira de Agente

Penitenciário,  mantendo  a  eliminação do  limite  de  vaga  por  nível.  Isso  porque  a

aplicação da nova estrutura da carreira, composta somente por cinco graus, conforme

a Lei n° 19.553, de 9/8/2011, mostrou-se inviável d evido à existência de servidores

posicionados acima do grau E, sendo necessária, portanto, a alteração.

Por sua vez, os arts. 5° e 6° propõem, para a carre ira de Professor de Educação

Superior,  a  redução  do prazo  para  a  promoção  na  carreira,  com  a  finalidade de

incentivar  e  valorizar  o  aprimoramento  na  escolaridade.  Assim,  a  publicação  das

promoções dos professores da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e

da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -, que é anual, passará a ser

semestral.

O art. 7° prevê, para a referida carreira, a incorp oração da Gratificação de Incentivo

à Docência, ou “Pó de Giz”, da Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor

de  Educação  Superior  -  Gdpes  -  e  do  Adicional  de  Dedicação  Exclusiva  aos

proventos de aposentadoria e pensões, mediante a inclusão dessas verbas na base

de cálculo da contribuição previdenciária. Segundo a exposição de motivos, a medida

visa preservar o valor da remuneração quando da passagem dos referidos servidores
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para  a  inatividade,  desde  que  observadas  as  regras  gerais  da  legislação

previdenciária.

Já  o  art.  8° determina  a  incorporação  da  gratificaç ão  especial,  percebida  pelo

servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Comandante de Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, aos proventos de aposentadoria e às pensões, desde

que observados os requisitos  estabelecidos na  legislação previdenciária,  a fim de

evitar uma queda abrupta no valor da remuneração do servidor quando da passagem

para a inatividade, já que a referida gratificação corresponde à maior parte de sua

remuneração.

Os arts. 9° e 10 permitem que os detentores de funç ões gratificadas respondam,

excepcionalmente, por unidade administrativa, regularizando a situação de algumas

atribuições de funções gratificadas praticadas no Estado.

Por sua vez, os arts. 11 e 12 visam corrigir erros de remissão observados na Lei

Delegada  n° 183,  de  26/1/2011,  de  maneira  que  os  oc upantes  das  funções  de

regulação e auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS - terão tratamento isonômico

em relação aos demais ocupantes de cargos de provimento em comissão, de que

trata a Lei Delegada n° 174, de 26/1/2007, já que p oderão optar pela remuneração do

cargo efetivo acrescida de 50% do valor das respectivas funções gratificadas.

O art. 13 cria cargos de provimento em comissão de Analista de Patrimônio Cultural

I e II no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha -

com vagas exclusivas para profissionais de patrimônio cultural. Conforme a exposição

de motivos, a medida possibilitará atendimento mais  ágil  na defesa do patrimônio

histórico e artístico do Estado, garantindo à sociedade o acesso ao patrimônio cultural

e sua fruição por meio da preservação, valorizando-se e respeitando-se a diversidade

cultural.

Os arts.  14  a  19,  por  sua vez,  com efeitos  a  partir  de  agosto  de  2012,  visam

aprimorar as normas referentes ao plano de carreira dos Especialistas em Políticas

Públicas e Gestão Governamental, instituído pela Lei n° 18.974, de 29/6/2010, no que

se  refere  ao  sistema  de  promoções  e  progressões,  levando  em  consideração  o

esforço  individual  e  profissional  do  servidor,  além  de  corrigir  as  distorções  de

remuneração, de maneira escalonada e sustentável,  com a finalidade de reter tais
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profissionais na administração pública estadual.

O  art.  20  define  o  critério  para  o  reajuste  dos  valores  da  Bolsa  de  Atividades

Especiais,  assegurada  aos  bolsistas  da  Fundação  Hospitalar  de  Minas  Gerais  -

Fhemig -,  conforme o disposto  no Anexo da Lei  n° 15 .790,  de  3/12/2005.  Dessa

forma,  o  reajuste,  que  atualmente  é  concedido,  automaticamente,  somente  na

hipótese de revisão geral anual dos servidores da Fhemig, passaria a ser concedido

nas  mesmas  datas  e  nos  mesmos  índices  dos  acréscimos  sobre  os  valores  das

tabelas de vencimento básico da carreira de Profissional de Enfermagem da Fhemig.

Tal alteração leva em conta a dificuldade de aplicação do critério atual, já que nem

sempre os reajustes contemplam todas as categorias funcionais, prejudicando, assim,

os bolsistas.

O art.  21  estende aos valores  da  Bolsa  de  Atividades  Especiais  da  Fhemig  os

índices  de  reajuste  previstos  na  Lei  n° 19.973,  de  27/12/2011,  com  vigência  em

outubro de 2011 e abril de 2012.

Já os arts. 22 a 25 da proposição reajustam os valores da tabela de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno. O referido reajuste está escalonado em três

etapas a serem implementadas de agosto de 2012 a agosto de 2013. Os percentuais

foram  definidos  com base  na  remuneração  inicial  da  carreira  de  Especialista  em

Políticas  Públicas  e  Gestão  Governamental  e  serão  deduzidos  da  Vantagem

Temporária Incorporável - VTI.

O art. 26 tem por objetivo excluir a referência a crianças contida no art. 174 da Lei

Delegada n° 180, de 20/1/2011, uma vez que as polít icas públicas implementadas

pela Fundação Caio Martins - Fucam - têm como destinatários somente os jovens e

adolescentes.

O art. 27 visa ampliar o limite máximo de horas permitido para o pagamento da

Gratificação  por  Encargo  de  Curso  ou  Concurso  a  servidores  em  exercício  das

atividades previstas nos incisos I a III do art. 18 da Lei n° 19.973, de 27/12/2011, na

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro.

No art.  28 há proposta de revogação de três dispositivos legais.  Primeiramente,

revoga-se o  art.  152 da Lei  n° 7.109,  de 13/1/77  -  Estatuto do  Magistério  -,  que

permite o afastamento de professor da docência ao completar 45 anos de idade e 25
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anos  de  regência  de  aulas.  Tal  medida  tem  por  finalidade  evitar  o  afastamento

precoce do professor da atividade de docência, uma vez que tal situação acaba por

gerar ônus para a rede estadual de ensino e para os cofres públicos ao ensejar a

necessidade de novas nomeações e designações.

A  seguir,  revoga-se  o  art.  119  da  Lei  n° 11.406,  de  28/1/94,  que  institui  a

responsabilidade da Fhemig e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de  Minas  Gerais  -  Hemominas  -  pelo  pagamento  da  Gratificação  de  Incentivo  à

Eficientização dos Serviços - Giefs - com recursos próprios. Essa medida tem por

objetivo  possibilitar  a  ampliação  das  possibilidades  de  financiamento  da  referida

gratificação, que possui reconhecida importância na composição remuneratória dos

servidores das referidas fundações, sem alteração em sua base de cálculo e sem

geração de impacto financeiro.

Por último, propõe-se a revogação do anexo II da Lei n° 13.085, de 31/12/98, que

contém a tabela de vencimentos das classes de Especialista em Política Pública e

Gestão  Governamental,  Orçamento  e  Finanças,  Controle  Interno  e  Administração

Pública. Tal medida não gera prejuízo para os servidores que menciona; ao contrário,

visa  apenas  evitar  confusão,  já  que  os  vencimentos  da  referida  carreira  já  se

encontram atualizados em outro ato normativo.

Por  meio  da  Mensagem  nº  248,  de  21/5/2012,  o  Governador  do  Estado,  em

aditamento  à Mensagem nº 221,  de 20/4/2012,  solicita  a inclusão no projeto das

modificações indicadas nas Emendas n°s 1, 2 e 3 con stantes no seu anexo, medidas

essas relativas ao mesmo tema da proposição.

A Emenda  nº  1  prevê a  inserção  de dois  artigos  no  texto  do  projeto,  os  quais

versam  sobre  a  incorporação  da  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual  e Institucional  -  Gedama -  ao vencimento

básico  dos servidores  das  carreiras  do  Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo. As mesmas regras já previstas no

projeto para a incorporação da Gedima aos vencimentos dos servidores das carreiras

do IMA foram observadas para a incorporação da Gedama. Sendo assim, não há

óbice ao prosseguimento da tramitação da proposição também quanto a esse ponto,

destacando-se  que,  na  mensagem  que  encaminhou  a  referida  Emenda  nº  1,  há
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declaração expressa do ordenador de despesas de que o aumento se encontra em

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o plano plurianual e com

os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Emenda  nº  2  propõe a  alteração da redação do §  4º  do  art.  1º  de  forma a

estabelecer que, para o cálculo da vantagem de pessoal prevista no § 3º do mesmo

artigo, não será levada em consideração a parcela fixa da Gedima a que o servidor

fizer jus na data da publicação da lei, mas sim o valor devido no mês de julho de

2012.

Por fim a Emenda nº 3 promove modificação na redação do art. 21 do projeto. A

alteração visa deixar claro que os reajustes nos valores das Bolsas de Atividades

Especiais  serão  assegurados  aos  bolsistas  nas  mesmas  datas  de  vigência  já

previstas nos arts. 8º e 9º da Lei 19.973, de 2011, ou seja, respectivamente nos dias

1°/10/2011 e 1°/4/2012.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo nº 1, incorporou

ao projeto as alterações propostas pelo Governador através das Emendas n°s 1 a 3,

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  dos

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 pelo projeto são oportunas e convenientes

para o alcance do interesse público.

Outras medidas, tais como a criação de cargos estratégicos e a regularização de

atribuições de determinadas carreiras, também são compatíveis com a finalidade de
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melhoria  do  aparato  estatal,  viabilizando  a  prestação  aos  cidadãos  de  serviços

públicos com maior eficiência e qualidade.

Por  fim,  é  relevante  destacar  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

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.099/2012 na forma do

Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Ju stiça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Liza  Prado -  Anselmo José Domingos -

Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera o art. 96 da

Lei  Delegada  nº  180,  de  20/1/2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Em sua análise preliminar sobre o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao mérito nos termos do art.

102, I, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que

dispõe sobre a finalidade da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec –

e estabelece suas competências.

De acordo com referido dispositivo, o Cetec tem por finalidade desenvolver, gerir e

difundir  conhecimentos  técnicos  e  científicos  para  prover  suporte  tecnológico  às
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empresas instaladas e em instalação no Estado, tendo em vista o desenvolvimento

econômico e social sustentável de Minas Gerais, observada a política formulada pela

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes.

Com a nova redação proposta, o Cetec terá por escopo apoiar o desenvolvimento

tecnológico das empresas e da economia mineira, por meio de parcerias, prospecção

e identificação de tecnologias de interesse estratégico e de fontes de financiamento

para  desenvolvimento  e  inovação,  buscando  a  elevação  da  produtividade  e

competitividade das indústrias instaladas ou em instalação no Estado, observadas a

política formulada pela Sectes e as necessidades do mercado.

Segundo o Governador, o objetivo da alteração legislativa é permitir que o Cetec,

“em cooperação com outras instituições, apoie o desenvolvimento socioeconômico

por meio da prospecção e identificação de tecnologias de interesse do Estado, bem

como de  fontes  de  financiamento  para  o  aprimoramento  e  a  inovação  científico-

tecnológicos, de forma a elevar a produtividade e a competitividade das indústrias

instaladas ou em instalação em Minas Gerais”.

Essa remodelagem institucional do Cetec pretende, segundo a Sectes, “acrescentar

à relação entre o centro de conhecimento e a indústria de Minas a flexibilidade, a

adequabilidade em relação aos desafios do mercado e a celeridade necessárias às

respostas tecnológicas em processos de produtos”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a

competência do Governador do Estado para a deflagração do processo legislativo em

projetos de lei que visem à criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado,

órgão autônomo e entidade da administração indireta.

No âmbito da nossa Comissão, entendemos que a proposição é meritória. De fato,

a aprovação da medida representará um impacto positivo, com a aproximação do

Cetec e a indústria mineira, suprindo-a com soluções tecnológicas essenciais à sua

competitividade.

A alteração  permitirá  ao  Cetec  incrementar  o  apoio  à  produção  industrial,  em

especial, no momento de queda de produtividade a que está sujeito o Estado. Por

isso  é  que  a  proposta  elevará  a  produtividade  e  competitividade  das  indústrias

instaladas ou em instalação em Minas Gerais, permitindo a geração e a manutenção



907
____________________________________________________________________________

de empregos de qualidade no Estado.

Dessa forma, entendemos que a proposição é oportuna e conveniente, uma vez

que uniformiza os critérios científicos e tecnológicos para a adoção de políticas de

fomento ao  desenvolvimento  sustentável  do  Estado,  permitindo que o Cetec  atue

como  um  centro  provedor  de  tecnologias  e  contribua  para  a  perenização  das

empresas mineiras.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.128/2012 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Liza Prado - Duarte Bechir -

Gustavo Valadares - Anselmo José Domingos.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/6/2012, a seguinte comunicação:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Antônio Lopes dos

Santos, ocorrido em 10/6/2012, em Ribeirão das Neves. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência:  Mensagem  nº  259/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.257/2012),  do Governador  do  Estado –  Questões  de  ordem -  2ª  Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.258 a 3.262/2012 -

Requerimentos  nºs  3.270  a  3.279/2012  -  Interrupção  e  reabertura  dos  trabalhos

ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

- Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - 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 - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h1min,  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.



910
____________________________________________________________________________

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 259/2012*

Belo Horizonte, 13 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais,

outras despesas correntes e investimentos, e se utilizará de recursos provenientes do

excesso de arrecadação dos recursos de contribuição patronal e do servidor para o

Fundo Financeiro de Previdência – FUNFIP; do superávit  financeiro da receita da

alienação de bens de entidades estaduais; e do remanejamento de recursos da Taxa

de Fiscalização Judiciária, de recursos para cobertura do déficit atuarial do Regime

Próprio de Previdência Social e de recursos ordinários do Tesouro Estadual.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.257/2012

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal  de Justiça do Estado de Minas

Gerais, no valor de R$111.237.700,00 (cento e onze milhões duzentos e trinta e sete
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mil e setecentos reais), para atender a:

I – despesas de pessoal e encargos sociais, no valor de R$100.000.000,00 (cem

milhões de reais);

II – outras despesas correntes, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais);

e

III – despesas de investimentos, no valor de R$3.237.700,00 (três milhões duzentos

e trinta e sete mil e setecentos reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes:

I – do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Fundo

Financeiro de Previdência – FUNFIP -, prevista para o corrente exercício, no valor de

R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais);

II – do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o FUNFIP,

prevista para o corrente exercício, no valor de R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco

milhões de reais);

III  – da anulação de recursos destinados à Cobertura do Déficit  Atuarial  Regime

Próprio de Previdência Social – RPPS, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de

reais);

IV  –  da  anulação  de  Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  dos  Encargos

Gerais do Estado – EGE-SEF, no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

V  –  da  anulação  de  recursos  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária,  no  valor  de

R$3.000.000,00 (três milhões de reais); e

VI – do superávit financeiro de exercício anterior da receita de Alienação de Bens

de Entidades Estaduais, no valor de R$237.700,00 (duzentos e trinta e sete mil e

setecentos 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 do acordo com o texto original.

Questões de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  estou  formulando,  por  escrito,  a

seguinte  questão de  ordem  a  V.  Exa.  e  à  Mesa  da  Assembleia:  “Sr.  Presidente,
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formulo  questão  de  ordem  questionando  a  interpretação  do  §  1º  do  art.  22  do

Regimento Interno para a interrupção das reuniões ordinárias para a realização de

homenagens.  O artigo  citado assim  dispõe:  'Art.  22 – A reunião  pública  ordinária

desenvolve-se  do  seguinte  modo:  o  Presidente  da  Assembleia,  de  ofício  ou  a

requerimento, poderá destinar a 1ª Parte da reunião ordinária a homenagem especial

ou  interrompê-la  para  receber  personalidade  de  relevo'.  Interrupções  de  reuniões

ordinárias para a realização de homenagens, previstas no Regimento, são realizadas

com  muita  parcimônia”.  Faço  um  parêntese  aqui  para  dizer  a  V.  Exa.  que  foi

determinado  pela  Mesa  da  Assembleia,  por  seu  Presidente,  e  informado  pelo

Secretário-Geral da Casa, que essas reuniões só se dariam em torno de duas por

bancada, o que seria negociado com a Mesa da Assembleia. Isso no início dessa

legislatura.  “A orientação recebida pelos  líderes de  bancada é pela  realização de

reuniões  especiais  às  segundas-feiras  e  sextas-feiras,  justamente  para  não

comprometer a realização das ordinárias do Plenário.  Foi,  aliás, determinado pela

Casa um  número  restrito  de  reuniões  especiais  para  cada  bancada.  No  entanto,

homenagens  realizadas  utilizando-se  desse  expediente  o  foram  por  razões

nitidamente  institucionais,  e  mesmo  assim  apenas  cinco  este  ano,  realizadas  às

terças-feiras  ou  quintas-feiras.  Assim,  Sr.  Presidente,  gostaríamos de saber  quais

foram os critérios que balizaram a decisão de realizar uma homenagem nesta quarta-

feira,  dia  13  de  junho.”.  Sr.  Presidente,  fiz  levantamento  das  reuniões  deste  ano

realizadas com interrupção das reuniões ordinárias, e foram apenas cinco: uma para

posse do Deputado Glaycon Franco, o que é institucional; outra para comemoração

dos 40 anos do Palácio da Inconfidência, também institucional; uma terceira para o

Dia  Internacional  da  Mulher,  evidentemente  institucional;  outra  para  um  ciclo  de

debates contra a desindustrialização, também de caráter institucional, embora nesse

caso tenha havido também uma interferência política, mas vá lá;  e a quinta, para

homenagear  a  Defensoria  Pública.  Apenas  esta  de  hoje  é  feita  a  pedido  de

Deputados, portanto quebra-se toda uma regra e aquilo que foi colocado desde o

início desta legislatura. Sr. Presidente, fiz o levantamento também das reuniões do

ano passado, e também não houve reuniões às quartas-feiras. Elas foram realizadas

sempre às terças e quintas-feiras, para fins institucionais ou fóruns. Nenhuma do tipo
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da reunião de hoje foi realizada, Sr. Presidente. É claro que esta reunião tem o seu

objetivo,  a sua característica  política,  a sua avaliação política,  e foi  solicitada por

Deputados.  No  meu  entendimento,  uma reunião  justa,  embora  contraditória,  com

diversos pensamentos nesta Casa, que são plurais. A reunião não tinha quórum para

ser  aberta,  e  V.  Exa.  sabe  disso.  Foi  dado  o  início  à  reunião  com  apenas  10

Deputados, e estou aqui com a cópia do procedimento da reunião de hoje. Por fim,

Sr. Presidente, gostaria de dizer que se abre agora uma outra linha de argumentação,

em que solicitação de reuniões especiais e destinação da 2ª Fase da 1ª Parte da

Ordem do Dia podem ser feitas agora por qualquer Deputado, em qualquer dia. Foi

assim  que  o  Presidente  agiu,  fazendo-o  agora  por  interesse  evidentemente  do

governo. Portanto o Presidente atua - e já não é a primeira vez que digo isso - como

Chefe, não do Poder, mas como representante político do PSDB e do governo do

Estado, e quebra-se assim algo que se coloca como isonomia no Poder Legislativo.

Isso é de fato inadmissível, e eu não poderia deixar de fazer esta questão de ordem.

Estou solicitando a V. Exa., como Presidente desta reunião, e ao Presidente desta

Casa uma reunião também de homenagem às seguintes entidades e às suas novas

diretorias: CUT; Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST -; Sindicato

Intermunicipal  dos  Trabalhadores  na  Indústria  Energética  e  dos Trabalhadores  da

Indústria de Gás e Combustível – Sindieletro -; e Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Purificação e Distribuição de Água – Sindágua. Todos esses sindicatos

fizeram agora eleições e darão posse a suas diretorias. Gostaria que V. Exa. tivesse a

mesma parcimônia que teve com esta reunião de hoje e marcasse uma reunião, a ser

combinada, para uma quarta-feira, no mesmo horário, interrompendo a ordem do dia.

É o pedido que faço, e o faço em nome da Bancada do PT, mas deixo o meu protesto

por se quebrar uma regra estabelecida pela própria Mesa e pelo próprio Presidente,

com  objetivos  nitidamente  de  favorecer  um  determinado  posicionamento  político.

Pode ser ele justo, mas não pode ser tido como único e não se pode fazer com que

uma regra seja dessa forma descaracterizada. Sr. Presidente, são essas as minhas

palavras, e realmente fico indignado quando se faz nesta Casa esse tipo de questão

política não combinada, em desacordo com aquilo que se estabelece como regra da

própria  Casa,  em reuniões que sequer  tiveram quórum. Realmente é de indignar,
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porque ficamos aqui  fazendo com que haja dois tipos de Deputados, os  que são

privilegiados por ser do governo ou da Mesa e os que fazem oposição e recebem

outro tipo de comportamento. Isso é inadmissível nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Antes de responder ao Deputado Rogério Correia, quero dizer

que não podemos tratar Deputados com desigualdade. Cabe à Mesa tratar todos com

igualdade,  obedecendo  ao  Regimento  Interno.  O  requerimento  que  solicita  a

interrupção  desta  reunião  é  de  autoria  de  três  Deputados,  membros  efetivos  da

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a saber, Deputado Bosco, Presidente

da Comissão,  os Deputados Carlin  Moura e Duarte  Bechir.  Serão homenageados

alunos de escolas públicas dos Municípios de São Tiago, Itaú de Minas, Guaxupé,

Monte  Santo  de  Minas,  Capelinha,  Elói  Mendes  e  região  de  João  Monlevade.  A

definição da data e horário da homenagem dependeu de agendamento com essas

escolas, principalmente porque o evento envolve a presença de crianças.

Quanto à questão relativa à interrupção dos trabalhos ordinários para a realização

de  homenagens,  levaremos  a  sua  consideração  à  Mesa  desta  Casa  para  que  a

responda. Temos um Colégio de Líderes também que se reúne com a Presidência e a

Mesa para resolver essas questões. Então, não há privilégio algum aqui. Esta Casa

presta homenagem durante todos os anos. Aliás, considero até que há um exagero

em homenagens, mas respeitamos todos os colegas. Com a palavra, pela ordem, o

Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, em face da questão de ordem do

Deputado Rogério Correia, quero também acompanhar a resposta do requerimento.

Acredito que nós, da base de governo, temos de fazer todo o possível para que haja

governabilidade. Os projetos devem ser priorizados e votados. Como Deputado da

base, temos de trabalhar isso. O Poder tem a sua independência. Nem eu, como

Deputado da base, nem o Presidente da Casa, como Deputado do PSDB, podemos

mitigar a autonomia que os Poderes guardam e devem trabalhar harmonicamente.

Então  quero  acompanhar  também  a  resposta  do  requerimento.  Na  verdade,  Sr.

Presidente, a minha questão de ordem ocorre por uma questão. Hoje é 13/6/2012,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e, no dia 13/6/97, os praças da Polícia Militar saíram

às ruas para reivindicar melhores salários, mas, acima de tudo, um tratamento justo,
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humano e igualitário. Nesse sentido, ocupamos a tribuna desta Casa para apresentar

a questão de ordem e dizer que hoje se completam 15 anos do movimento histórico

que ocorreu na Polícia Militar de Minas Gerais, na segurança pública do Estado. Tive

a honra de dar aqueles passos juntamente com os meus companheiros da Polícia

Militar, que mais tarde vieram a ser engrossados com a Polícia Militar e os Agentes

Penitenciários. Portanto aquele movimento está completando 15 anos. De lá para cá,

graças  a  Deus,  ocorreu  muita  melhoria.  Este  Deputado  já  é  autor  de  30  leis

aprovadas durante esses 15 anos, que, na sua maioria, trouxeram benefícios para a

Polícia  Militar,  o  Corpo  de  Bombeiros,  os  Agentes  de  Segurança  Penitenciária  e

Socioeducativos  e os  policiais  civis  de  Minas  Gerais.  Sr.  Presidente,  não poderia

deixar  de  citar  algumas  delas,  porque,  ao  olhar  para  trás,  podemos  dar  aqui  o

testemunho de tantos avanços que obtivemos. Naquela época, os policiais passavam

fome e extrema necessidade e estavam em estado de penúria e um Soldado da

Polícia Militar ganhava aproximadamente de R$250,00 a R$280,00. Hoje o piso inicial

da carreira de um policial militar e civil e de um Agente Penitenciário e Socioeducativo

e de um bombeiro é da ordem de R$2.245,00. Com uma negociação salarial e um

projeto  já  aprovado  e  transformado  em  lei,  prevendo  um  reajuste  até  1º/4/2015,

chegaremos a um piso inicial na carreira de R$4.098,00. Há muito o que comemorar

nesses 15 anos,  em que tivemos a coragem de arrebentar  as  correntes  que nos

aprisionavam nos  quartéis  e  marchar  rumo à  Praça da Liberdade,  que para  nós,

mineiros, representa um simbolismo, um significado extremamente valioso onde fazer

as nossas manifestações. Então, é com muito orgulho, honra e coragem que vimos à

tribuna dizer que são 15 anos do início do nosso movimento, que é contínuo, não

para.  Continuamos com a mesma coragem, determinação e garra,  perseguindo o

reconhecimento  de  vários  outros  direitos  conquistados  ao longo desses  15 anos.

Resta-nos ainda a definição de uma carga horária, o adicional de periculosidade e

trabalhar incessantemente. Como disse o grande jurista alemão Rudolf von Lhering, a

luta pelo direito é incansável. Estaremos sempre presentes, Sr. Presidente, para fazer

valer  os direitos dos profissionais da segurança pública. Portanto, encerro minhas

palavras dizendo que valeu a pena sonhar ao lado dos meus companheiros e sair às

ruas em direção à Praça da Liberdade no dia 15/6/97. Muito obrigado.
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A Deputada Liza Prado – Sr.  Presidente,  ouvi  atentamente as  palavras do meu

colega Deputado Rogério Correia.  Sempre o acompanho na defesa da educação.

Neste momento, quero falar em defesa do Presidente. Sabemos, Deputado Rogério

Correia, as dificuldades que as escolas do País têm passado. De repente, vemos os

alunos tendo  sucesso na Prova  Brasil,  o  que é  espetacular.  Não são apenas  os

alunos  de  Capelinha,  mas  também  os  de  Itaúna  de  Minas,  São  Tiago,  João

Monlevade  e  outras  cidades  que  serão  homenageadas  aqui.  Se  o  Presidente

escolheu esta data foi porque a Secretaria disse que teria de trazer os alunos aqui

antes da data de provas. Por isso é difícil o deslocamento das escolas. Para nós, o

Secretário  tem  razão.  O  Deputado  Rogério  Correia  diz  que  todos  têm  o  mesmo

direito. É lógico. Foi solicitada pela Comissão de Educação. Quando for solicitada por

todos os membros ou pela maioria, é importante que os Deputados sejam também

atendidos.  Neste  momento  temos  de  ser  elegantes  porque  estaremos  com

convidados, com as escolas. Portanto, vamos recebê-los e prestar homenagem aos

alunos  da  9ª  série.  Os  trabalhos  serão  suspensos,  depois  voltaremos,  Deputado

Rogério.  Gostaria  de  solicitar  ao  Deputado  Rogério,  que  é  uma  pessoa  muito

ponderada  e  tem  razão  pelo  fato  de  ter  planejado  outras  coisas,  que  apoie  a

suspensão dos trabalhos, depois voltaremos. Vamos prestar a homenagem e depois

negociaremos  direitos  iguais  e  outras  questões.  Vamos  homenagear  as  escolas.

Queria apenas defender o Presidente desta Casa, porque esta é a data antes das

provas,  foi  o  dia  que conseguiram  trazer  todas  essas  escolas  sem prejudicar  os

alunos da 9ª série. Foi esse o motivo. Aproveito este momento para parabenizar as

escolas.  Apesar  das  dificuldades  que  a  educação  enfrenta,  ainda  há  alunos  de

escolas públicas que se destacam, saem bem nas provas e são homenageados. Com

todas dificuldades,  em um Município  longínquo ou perto,  as  professoras ainda se

sentem motivadas para ensinar. Se não houvesse boas professoras, esses alunos

não seriam premiados nesta tarde. Portanto, revelo o meu entendimento e o meu

pedido para não criarmos neste momento um cavalo de troia, em respeito aos nossos

homenageados. Depois discutiremos outros procedimentos. Que fique bem claro que

ele não pediu para interromper, mas que discutamos outros assuntos depois, para

não causar constrangimento aos nossos convidados.
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O Deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente,  é óbvio  que não vou pedir  para

interromper a reunião, porque foi marcada. Os estudantes e professores, que vêm de

Guaxupé e outras regiões do Sul de Minas, estão recebendo uma homenagem, que é

justa.  Evidentemente,  não me coloco contra a  homenagem nem tampouco contra

eles. Isso é claro. É uma homenagem justa. É óbvio que a homenagem tem um papel

político, foi solicitada por alguns Deputados e é realizada em desacordo com o que

havíamos  combinado  aqui.  Portanto  nada  tem  a  ver  com  esses  que  serão

homenageados. Que tenham uma bela homenagem, embora seja evidente que há,

neste caso, uso político disso. Mas a questão é outra, e não a discutirei agora. Para

ser feita essa homenagem, o Regimento está sendo utilizado de maneira unilateral,

diferentemente do que fora combinado, em uma sessão que se abre rapidamente,

sem  quórum,  estimulando-se,  portanto,  que  outros  Deputados  tenham  o  mesmo

direito. Não é justo que essas homenagens tenham conteúdo político. A Secretária de

Educação foi convidada, para ter aqui, em uma quarta-feira, certo tipo de visibilidade

política. Considero justo que haja essa visão, mas o procedimento não pode diferir

daquele exposto aqui para os outros. Então peço que V. Exa. considere a questão de

ordem e estabeleça se os critérios serão alterados. Já solicito uma audiência pública,

que também apresenta motivos justos. Hoje tive a notícia de que oito eletricitários

foram demitidos, mais cinco agora na Cemig, sendo que três deles são servidores

concursados com 21, 25 e 29 anos de serviços prestados à empresa. Peço a V. Exa.

que leve  isso  em consideração e  responda positivamente  se poderemos  também

realizar uma reunião com interrupção como esta, em uma quarta-feira a ser escolhida

também, na semana que vem ou na próxima, pois se trata também de uma reunião

importante para homenagear as diretorias que tomaram posse na CUT, no MST, no

Sindieletro  e  também no  Sindágua.  Julgo  que  esses  também prestam  relevantes

serviços para a organização dos nossos trabalhadores, do povo mineiro, e merecem

o mesmo tratamento que merecerão hoje os representantes das escolas que serão

homenageados.  Enfim,  gostaria  que  o  comportamento  fosse  o  mesmo.  É

inadmissível.  Recebemos  da  Secretaria-Geral  desta  Casa  instruções  claras  que

vieram da Presidência, para que cada uma das bancadas escolhesse apenas duas

reuniões especiais  por  ano,  e que as outras  seriam vistas  com o Presidente.  Fiz
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questão de levantar na 1ª Parte da Ordem do Dia os casos de reuniões realizadas

com interrupção. Já mostrei para V. Exa. Este ano, foram realizadas cinco. Foram

todas de caráter institucional, e nenhuma foi realizada na quarta-feira. Ano passado,

foram  realizadas  apenas  duas  na  quarta-feira,  também  de  caráter  nitidamente

institucional, sendo uma delas para a posse de um Deputado suplente. Portanto, essa

exceção aberta aqui, hoje, a pedido de Deputado, foi única e não foi comunicada ao

Colégio de Líderes. Eu, pelo menos, como Líder  do PT, e o Líder do PMDB não

fomos comunicados dessa nova decisão. Gostaria de saber de V. Exa. se há nova

decisão da Mesa da Assembleia. Se houver, que ela me seja comunicada para que

eu possa marcar as reuniões que a minha bancada ou que os Deputados do meu

partido necessitem. O que não é possível é que exista nova orientação unilateral,

realizada  de  forma  discricionária  por  parte  do  Presidente  da  Casa,  a  pedido  de

Deputados que ele escolhe, com objetivos políticos deliberados por ele, sem regras.

Sr. Presidente, era isso que pretendia dizer. Realmente desejo que a reunião tenha

sucesso,  que  as  homenagens  sejam  prestadas  e  que  os  homenageados  sejam

recebidos pela Casa à altura, como sempre acontece. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – Informo ao Deputado que não houve modificação alguma com

relação aos entendimentos e que será levado à Mesa e ao Colégio de Líderes o

questionamento de V. Exa. Com a palavra, pela ordem, o Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite  –  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Gostaria  de  parabenizá-lo,

Deputado José Henrique, assim como também o Presidente Dinis Pinheiro, a nossa

Secretaria-Geral  e  a  nossa  Mesa,  escolhida  por  todos  nós,  Deputados,  por  esta

iniciativa, atendendo ao pedido de uma comissão da Assembleia Legislativa. A Mesa

valoriza  as  comissões,  e  elas  devem  ser  valorizadas  mesmo.  Aliás,  depois  de

amanhã,  estarei  em Montes Claros juntamente  com as Comissões de Segurança

Pública,  de  Saúde,  da  Pessoa  com  Deficiência,  de  Educação  e  de  Transporte.

Portanto  a  Mesa faz muito  bem em valorizar  todo o trabalho  realizado na Casa,

especialmente  em  reconhecer  o  feito  dos  nossos  estudantes,  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Os estudantes de Minas Gerais e as nossas escolas estão fazendo

bonito. Com todo esforço dos professores, dos profissionais da educação, do governo

do Estado, deste Estado continental com os seus 853 Municípios, seus mais de mil
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Distritos e suas milhares de escolas espalhadas pelo nosso Estado. Esta Assembleia

Legislativa  e  esta  Mesa  fazem  muito  bem  em  relembrar  desses  estudantes  no

momento em que o ensino superior está em greve. Os professores e os trabalhadores

da educação do ensino superior do governo federal estão em greve, e os estudantes

de  Minas  Gerais  fazendo  bonito.  A Assembleia  Legislativa  reconhece  todo  esse

trabalho  da  educação  em  Minas  Gerais,  dos  professores,  dos  estudantes  e  dos

trabalhadores em educação. Em nome de todos os Deputados, queria agradecer à

Mesa da Assembleia Legislativa, esta Mesa que escolhemos, que faz tão bem em

acolher  as  solicitações,  especialmente  nessa  política  tão  importante  para  Minas

Gerais, esse desafio para este nosso Estado desse tamanho. Por isso, a Assembleia

faz bem em reconhecer o mérito dos estudantes mineiros, o mérito dos professores

de Minas Gerais e o mérito da educação no Estado de Minas Gerais. E a Mesa da

Assembleia em acatar  a solicitação vinda do Plenário  para que esses estudantes

sejam homenageados. Não é possível calar a Mesa da Assembleia Legislativa. Não é

possível calar a solicitação de um Deputado representante do povo. Este Deputado

deseja que esses estudantes sejam homenageados na casa do povo, que a casa do

povo seja aberta para homenagear os nossos estudantes. Não é possível impedir que

a Mesa da Assembleia Legislativa atenda não o clamor de um Deputado, porque um

Deputado,  na  verdade,  representa  muitos  mineiros.  Presidente  Deputado  José

Henrique, creio que falo em nome dos Deputados desta Casa. Queremos agradecer à

Mesa da Assembleia Legislativa. Ela faz muito bem, pois acata não o pedido de um

Deputado, mas o clamor do povo de Minas Gerais, feliz com o reconhecimento aos

estudantes  de  Minas  Gerais,  aos  professores  de  Minas  Gerais.  Portanto  não  é

possível calar essa voz que vem das Minas Gerais e que exige que a Casa do Povo,

o Parlamento de Minas Gerais, faça homenagem aos estudantes mineiros. Parabéns

ao Presidente Dinis Pinheiro, parabéns ao Vice-Presidente José Henrique, à Mesa da

Assembleia Legislativa  que homenageia,  neste ato,  a  educação de Minas Gerais,

demonstra o seu apreço pela educação no Estado, o seu apreço aos estudantes e o

seu  apreço  aos  professores.  Parabéns,  Assembleia  Legislativa,  que,  nesta  tarde,

recebe  os  nossos  estudantes.  Estarei  aqui  para  parabenizar  os  estudantes,  para

parabenizar os professores, para parabenizar a Mesa da Assembleia Legislativa e
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para parabenizar a educação em Minas Gerais. Muito obrigado.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  –  Presidente,  também  quero  me  manifestar  com

relação  à  fala  do  nosso  Líder,  Deputado  Rogério  Correia.  Quero  dizer  que  é

importante que esta Casa preze pelo processo de negociação, de acordo e de diálogo

entre as Lideranças. É legítimo, é regimental. Hoje tive a oportunidade, assim como

vários Deputados desta Casa, de dar uma entrevista à UFMG, no contexto de uma

pesquisa que estão fazendo com os parlamentos de todo o Brasil. Aqui nesta Casa,

os  Deputados  estão  sendo  entrevistados,  e  uma  das  perguntas  é  justamente  a

respeito do processo regimental, da forma de encaminhamento, do que acontece na

Casa. Como é a questão regimental? É um acordo de Lideranças, e é fundamental

que  esse  procedimento  seja  cumprido.  Quero,  com  o  Líder  da  nossa  bancada,

registrar  a  importância  desse  procedimento.  De  forma  particular,  Líder  Rogério

Correia, discordo de apenas uma coisa. Um movimento importante como esse, de

reconhecimento aos nossos alunos, é algo que temos que vangloriar nesta Casa. É

impressionante a capacidade dos alunos da rede pública estadual de Minas Gerais,

assim como dos professores, guerreiros e lutadores, vitoriosos diante da situação de

calamidade e da falta de infraestrutura da educação em Minas Gerais.  Tenho tido

oportunidade de visitar muitas escolas no Estado, e nossas emendas parlamentares,

em parceria com o governo do Estado, tem ajudado minimamente na infraestrutura e

em  equipamentos,  mas ainda é  lastimável  a  situação  de  precariedade  de muitas

delas. Apesar da situação precária e da falta de apoio e reconhecimento ao trabalho

dos  professores,  haja  vista  a  greve  do  ano  passado,  neste  momento  temos  a

oportunidade  de  valorizar  os  nossos  alunos.  Tenho  certeza  de  que  o  Deputado

Rogério  Correia  partilha  da  minha  opinião  de  que,  apesar  da  precariedade  e  da

infraestrutura  impostas  aos  nossos  professores  e  alunos,  é  louvável  o  fato  de

conseguirem superar esse desafio e de hoje podermos selecionar vários que levam à

frente os seus estudos e são exemplo para Minas Gerais. Esses alunos merecem os

nossos parabéns e elogios, merecem o reconhecimento desta Casa por enfrentarem

de cabeça erguida tanta dificuldade, desde professores que não são reconhecidos até

uma infraestrutura sem condição digna para o estudo. Eles vêm hoje receber essa

belíssima homenagem.  Portanto,  compartilhando  dessa  manifestação  do Líder  da
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nossa  bancada,  fica  o  nosso  registro  de  que  esta  Casa  tem  procedimento,  tem

Regimento, e merece ser reconhecido o papel da Liderança. Se, de alguma forma, a

nossa bancada ou a Bancada do PMDB não tiveram acesso a essa informação, que o

erro seja aqui registrado e que o possamos corrigir. Sobretudo, que esses alunos e

alunas da rede estadual  de  ensino  em Minas Gerais  sejam reconhecidos.  E seja

registrada, em nome da nossa bancada, a lamentável situação da infraestrutura da

educação em Minas Gerais e o não reconhecimento daqueles profissionais. Dessa

forma, é mais do que legítima a homenagem àqueles e àquelas que superam esses

desafios  e  conseguem  fazer  com  que  o  ensino  leve  à  mudança  de  vida  e  à

transformação  desses  jovens  alunos  que  receberão  nossa  homenagem.  Ficam

nossos parabéns e nossa homenagem a esses alunos que deram conta de superar

os desafios que verificamos pessoalmente em várias visitas, conhecendo “in loco” a

situação da educação em Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Elismar Prado – Desejo reforçar as palavras do Líder Rogério Correia e

do Deputado Ulysses Gomes, não desmerecendo o trabalho fantástico dos nossos

estudantes, apesar de tantas dificuldades e da precariedade da infraestrutura que o

governo  oferece  em  Minas.  Temos  problemas  gravíssimos,  como  laboratórios

fechados, professores que não recebem o piso salarial, o Ipsemg que não atende de

maneira satisfatória e que está um caos, a rede física tão precária das escolas. Em

mandatos  anteriores,  chegamos  a  alocar  recursos  para  equipar  escolas  com

computadores.  Algumas  escolas  simplesmente  não  tinham  onde  colocar  esses

computadores, que ficavam amontoados, por falta de espaço adequado. Realmente,

há escolas em situação de calamidade. Gostaria apenas de dizer que o trabalho – e

temos  na  Mesa  o  trabalho  resultante  do  concurso  de  redação  promovido  pela

Assembleia e pelo governo de Minas, cujo tema são dos 300 anos do Ciclo do Ouro

em Minas – é muito importante. Vale lembrar que, nessa história do Ciclo do Ouro, o

Estado  de  Minas  enforcou  e  esquartejou  Tiradentes  por  este  contestar  o  Quinto

cobrado pela Coroa. Ora, o Estado hoje cobra, só de impostos na conta de luz, 42%,

prejudicando e sacrificando a vida do povo mais pobre, do povo trabalhador. Acho

que essa reunião não deveria ser realizada em dia de trabalhos ordinários. Eu teria a

ideia de fazermos muitas reuniões dessa natureza aqui, mas geralmente as fazemos
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nas segundas ou nas sextas-feiras. Acho que deveríamos discutir  os critérios que

entendêssemos desrespeitosos a este Plenário e aos demais Deputados. Eu também

gostaria de fazer aqui uma discussão sobre o piso, que não é respeitado, sobre as

escolas  que estão  caindo sobre  nossos  alunos,  sobre  a  situação gravíssima que

encontramos no Estado e sobre o Estado que cobra as mais altas tarifas, que pratica

a mais elevada carga tributária do Brasil, que é o Estado de Minas Gerais. E estamos

discutindo também, já que vamos receber os nossos alunos, uma lei federal, e estou

percorrendo todo o Estado,  com a Comissão de Cultura,  discutindo essa lei,  que

dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de música na escola, e simplesmente o

Estado de Minas não a está respeitando. É um direito do estudante o Estado oferecer

o  conteúdo  de  música  para  melhorar  a  qualidade  do  nosso  ensino,  da  nossa

educação. Infelizmente, Minas não respeita isso. Quero parabenizar os educadores,

os nossos alunos, nossos estudantes, que, apesar de tantas dificuldades e de tantos

obstáculos, têm conseguido sobrepor-se a tudo isso e mostrado que realmente têm

um grande potencial.  Quero lamentar esse procedimento porque, afinal de contas,

num  dia  de  trabalho  ordinário  desta  Casa  deveríamos  também  discutir  outras

questões:  a  saúde  em  Minas  Gerais  está  um  verdadeiro  caos,  encontramos

problemas gravíssimos em todo o Estado, como a carga tributária.  Penso que há

questões sérias a discutir, como a da segurança pública. Minas Gerais cortou 20% do

orçamento da segurança pública, Deputado Rogério Correia, e acho que isso é muito

grave. Mas, enfim, não quero tirar o brilho do trabalho dos nossos estudantes, que é

louvável, e quero parabenizar todos os educadores, mas lamentar o procedimento, a

falta de critério, porque, afinal de contas, a Oposição também quer ter vez, quer ter

voz e apresentar as nossas propostas para Minas Gerais, para o povo de Minas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva – Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve para

não atrasar mais a solenidade já prevista. Quero, inicialmente, dar boas-vindas aos

alunos das cidades de São Tiago, Itaú de Minas, Guaxupé, Monte Santo de Minas,

Capelinha, João Monlevade e Elói Mendes. Já ocupamos a tribuna da Assembleia

para saudar Elói Mendes, a nossa cidade do Sul de Minas, pelo seu destaque na

educação,  entre  os  outros  Municípios  mineiros.  É  muito  louvável,  Sr.  Presidente.

Quero parabenizar o Presidente Dinis Pinheiro e a nossa Comissão de Educação por
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trazerem para o seio do Plenário maior esta homenagem a esses alunos, que se

destacaram e tiveram uma participação muito efetiva dentro do contexto da própria

educação mineira.  Sem dúvida alguma, receber os  alunos de sete Municípios,  de

várias cidades distantes desta Capital, seus familiares, amigos, Diretores, professores

e autoridades é para nós, parlamentares, motivo de muita satisfação. Em primeiro

lugar, queremos demonstrar o respeito e carinho que temos por todas essas escolas

que  foram  classificadas.  Entre  as  dez  escolas  classificadas,  sete  são  mineiras.

Quando usamos a tribuna desta Assembleia, muitas vezes falamos da educação de

qualidade  e  seriedade  que  tem  sido  conduzida  no  Estado  de  Minas  Gerais,

particularmente nas sete escolas desses sete Municípios que foram premiados com o

destaque  nacional.  Sr.  Presidente,  fazemos  uma  homenagem  aos  alunos,  aos

Diretores e a todos aqueles que têm acompanhado a educação em cada Município.

Vejam  que  temos  Municípios  de  várias  localidades  distantes  desta  Capital.  Hoje

ressaltamos a seriedade e a responsabilidade com que cada Município tem encarado

o seu compromisso com a educação. Portanto, parabenizo o nosso Governador Prof.

Antonio Anastasia e destaco o empenho,  o  carinho e a dedicação da Secretária,

Profa.  Ana Lúcia  Gazzola,  e  todos os Municípios  que fazem  parte  dessa relação

premiada.  Isso  é  histórico  para  Minas,  colocando-a  à  frente  em  educação  de

qualidade,  principalmente pelo desempenho dos seus alunos e das suas escolas.

Tenho viajado muito e sempre estou presente em Elói Mendes. Quero destacar que

ontem o próprio Governador liberou recursos para uma quadra de esportes na Escola

Júlia  Camões,  em  Elói  Mendes,  no  valor  de  R$307.000,00.  Quero  agradecer-lhe

publicamente. Será um prazer o Plenário recepcionar os nossos alunos, que, com

certeza, têm se destacado e distinguido pela inteligência, pelo aprimoramento, pela

responsabilidade e principalmente pela vontade de destacar o ensino de qualidade

nos nossos Municípios. Portanto, estou muito feliz. A todos os Municípios e aos que

estão  neste  recinto,  dou  as  boas-vindas  e  parabéns.  Destaco  ainda  a  nossa

satisfação em participar e compartilhar deste momento. Muito obrigado.

O Deputado Sávio  Souza  Cruz –  Sr.  Presidente,  também quero aproveitar  este

momento, digamos inusitado, pouco comum nesta Assembleia, em que os trabalhos

ordinários são suspensos para que se preste uma homenagem. Não quero entrar no
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mérito se é justa ou não esta homenagem. Eu, por exemplo, consideraria que, talvez,

homenagear a educação em Minas se faria de forma mais eficaz se se cumprisse o

mínimo constitucional de 25% que a Constituição obriga ser investido em educação;

se se pagasse o piso salarial aos professores; se se oferecesse ao magistério um

plano de carreira justo e que fosse motivador do exercício da carreira; e que não se

vedasse que os professores tenham acesso à merenda escolar.  Quer dizer,  havia

uma série de medidas objetivas que caracterizariam, no meu juízo, uma homenagem

mais  eficaz  ao  magistério  e  à  educação  mineira  do  que  simplesmente  uma

homenagem nesta Casa. É usual na Assembleia a utilização de reuniões especiais

para  prestar  homenagem.  Não  teria  nenhum  reparo  que  se  fizesse  uma reunião

especial  para homenagear  essas escolas,  sem entrar  no  mérito  que é uma ONG

dirigida pelo Gerdau que indica e publica pela Veja, sempre a mando e a soldo de

algum governo tucano. Mas isso é outra questão. As reuniões especiais servem para

as homenagens políticas, partidárias ou não. Sr. Presidente, o inusitado é a utilização

de um pedaço da reunião ordinária para tanto.  Isso não é comum nesta Casa. A

nossa preocupação é se essa moda vai pegar; se, de fato, a Assembleia continuará a

ser  simplesmente  um instrumento  de ação política  do governo do Estado.  Isso  é

lamentável. É necessário que os mineiros saibam que hoje o Poder Legislativo deixa

de realizar  o seu trabalho,  de  apreciar  a pauta,  que,  quando convém se anuncia

longa, importante e sobrestada. Mas agora param todos os trabalhos legislativos em

nome de  uma homenagem,  que,  independentemente  de  ser  justa  ou  não,  não é

própria a ser realizada neste momento, durante uma reunião ordinária. As reuniões

especiais existem regimentalmente para isso. Queremos ver se as homenagens que

estão sendo propostas também pelos Deputados da Oposição merecerão da direção

da Casa o mesmo tratamento, com a suspensão dos trabalhos de quarta-feira para

homenagear, por exemplo, a Profa. Beatriz Cerqueira, recém conduzida à direção da

CUT, o Sind-UTE, o MST, o Sindieletro e outros movimentos de resistência ao Estado

de exceção que se implantou em Minas Gerais a partir da eleição de Aécio Neves.

Queremos  ver  se  de  fato  a  Mesa  dará  a  esta  Casa  o  tratamento  de  um  poder

independente ou se a deixará rastejante, de joelhos, cumprindo simplesmente o papel

de instrumento de propaganda do governo. É lamentável que isso ocorra, em especial
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num momento sagrado nas casas legislativas, que é durante as reuniões ordinárias.

Portanto, deixo registrada não apenas em meu nome, mas em nome da liderança do

Partido do Movimento Democrático Brasileiro, a estranheza em relação à suspensão

da reunião para fazer homenagem político-partidária, sem entrar no mérito da justiça.

Queremos ver, na sequência dos trabalhos, se a Mesa Diretora terá o mesmo critério,

o mesmo conceito, a mesma decisão de marcar outras homenagens, talvez nem tão

palatáveis  e  politicamente  alinhadas  com  a  Presidência  da  Casa,  neste  mesmo

espaço, neste mesmo horário,  às quarta-feiras,  na reunião ordinária.  Esperaremos

para ver. O tempo será o juiz da isenção da Mesa ao promover esta reunião. Muito

obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.258/2012

Dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre

o cadastro de fornecedores no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas localizadas no Estado que desenvolvem atividades comerciais

como  recicladoras,  compram  material  metálico  para  a  reciclagem  ou  exercem  a

atividade de recuperação de materiais metálicos, assim como as que operam com

comércio de ferro velho ou sucatas manterão registros que comprovem a origem dos

materiais que venham a ser adquiridos de terceiros para as atividades especificadas

nesta lei.

Parágrafo único - São materiais sujeitos a registro:

I - fios de cobre e fios metálicos em geral;

II - placas indicativas e de sinal de trânsito;

III - tubos de sustentação de placas, postes metálicos, tampos e outros do gênero;

IV - bocas de lobo, tampos de bueiros pluviais e sanitários em aço;

V - mobiliários urbanos fixos, tais como lixeiras e semáforos, coberturas de ponto de
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ônibus e qualquer outro material que tenha identificação pública.

Art. 2º - As empresas de que trata esta lei deverão cadastrar, no ato da compra, os

fornecedores  dos  materiais  mencionados  em  seu  art.  1º,  contendo  as  seguintes

informações:

I - nome, endereço, telefone, identidade e CPF do fornecedor;

II - data da venda, da compra ou da troca;

III - detalhamento da quantidade e da origem do cabo de cobre, do alumínio, das

baterias e dos transformadores comercializados;

IV - especificação, em caso de troca, do material permutado pelo cabo de cobre,

alumínio, baterias e transformadores.

Art.  3º - As empresas que descumprirem o disposto nesta lei  ficarão sujeitas às

seguintes penalidades, sem prejuízo, conforme o caso, das sanções de natureza civil

e penal e das definidas em normas específicas:

I - multa no valor de 500 (quinhentas) a 1.000 (mil) Ufemgs (Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).

II - cancelamento de sua inscrição estadual, em caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias a contar da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2012.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que

dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o

cadastro de fornecedores no Estado.

O furto de cabos de energia  e de  telefone tem causado imensos transtornos à

população e às empresas, que precisam arcar com o custo de reinstalação imediata

da fiação, conforme é constantemente noticiado nos meios de comunicação, numa

demonstração clara de que essa prática criminosa está cada vez mais disseminada

no Estado.

Nesta  mesma  esteira  de  acontecimentos,  o  furto  de  alumínio,  baterias  e

transformadores tem causado imensos prejuízos às prestadoras de serviços públicos

essenciais ao cidadão, como as de fornecimento de água, luz e telefonia, bem como
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às  pessoas  civis  que  têm  de  arcar  com  os  prejuízos  causados  aos  seus  bens

patrimoniais.

Com  o  cadastramento  dos  compradores  e  vendedores  e  com  a  exigência  de

documentação  em  todas  as  negociações  envolvendo  os  referidos  materiais,  as

autoridades  constituídas  terão  amplo  conhecimento  do  universo  de  pessoas  que

trabalham com esse tipo de material e qual a procedência dos produtos adquiridos.

Esse fato,  de forma bastante  eficaz,  atuará como fator  de  coibição dessa prática

delituosa e na identificação dos responsáveis.

O projeto de lei ora apresentado busca controlar o comércio ilegal, estabelecendo

como  primeiro  passo  a  criação  de  cadastro  de  identificação  dos  vendedores  e

compradores,  no  qual  constará  de  forma  clara  e  expressa  a  procedência  dos

materiais  e  os  respectivos  fornecedores.  Além  disso,  se  destina  a  incrementar  e

consolidar os elos da reciclagem e a coibir, de forma constante, o furto e a receptação

indébita de cabo de cobre, alumínio, baterias e transformadores.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.259/2012

Declara de utilidade Pública a Comunidade Terapêutica Esperança, com sede no

Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Esperança,

com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  A Comunidade  Terapêutica  Esperança,  com  sede  no  Município  de

Timóteo, está em pleno e regular funcionamento desde 9/3/2011. É uma entidade civil

de duração indeterminada, sem fins econômicos, que não remunera os membros da
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sua administração sob nenhum pretexto e que aplica a totalidade de suas receitas no

cumprimento de suas finalidades estatutárias, de natureza social e filantrópica. Tem

por objetivo proteger, defender e acolher os alcoólatras e toxicômanos prestando-lhes

assistência  com  vistas  à  promoção  de  seu  bem-estar.  Trabalha  ainda  por  sua

reintegração no seio da família e da sociedade, através do regime de internato, nos

termos de seu estatuto.

Por entender que a entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, solicito o apoio dos nobres colegas desta Casa Legislativa para a

aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.260/2012

Dispõe  sobre  a  instalação  de  salas  de  apoio  à  amamentação  em  órgãos  e

entidades públicos estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado

deverão instalar e manter salas de apoio à amamentação, ordenha e armazenagem

de  leite  materno,  durante  o  horário  de  expediente  das  servidoras  públicas,

empregadas públicas ou contratadas.

Art.  2º-  As  salas  de  apoio  à  amamentação  de  que  trata  esta  lei  deverão  ser

instaladas  em  área  apropriada  da  repartição,  com  os  equipamentos  necessários,

dotados de assistência  adequada,  seguindo o disposto na Nota Técnica Conjunta

SAS/MS-Anvisa, embasada na Resolução RDC/Anvisa nº 171, de 4 de setembro de

2006.

Art.  3º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  após  decorridos  cento  e  oitenta  dias  de  sua

publicação.

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2012.

Rogério Correia

Justificação:  Uma recente conquista das servidoras públicas foi  a  ampliação da

licença  maternidade  para  180  dias.  Porém,  voltar  ao  trabalho  depois  da  licença
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maternidade é um momento de tensão para as famílias dessas mulheres. Além da

saudade da servidora por ter que ficar longe do filho, existem as questões sobre onde

e com quem deixar a criança e a preocupação em preservar o aleitamento materno

apesar da retomada da rotina de trabalho.

O aleitamento materno oferece benefícios nutricionais,  imunológicos, emocionais,

econômicos,  sociais  e para o crescimento e desenvolvimento corporal  da criança.

Apesar de a criança maior de seis meses já poder obter a maioria dos nutrientes de

que precisa  na  alimentação,  o  leite  materno proporciona uma boa quantidade  de

calorias, vitaminas e enzimas para a criança, além de facilitar o processo de transição

alimentar (o bebê deve mamar exclusivamente no seio até os seis meses de idade e

só após é que se devem acrescentar outros alimentos à dieta da criança). Além disso,

o Ministério da Saúde recomenda oficialmente que o aleitamento seja mantido até

dois anos de idade ou mais.

Outro aspecto a ser considerado é que as mulheres que amamentam e que se

afastam de seus filhos em virtude do trabalho, precisam esvaziar as mamas durante a

sua jornada de trabalho, para alívio do desconforto das mamas cheias e para manter

a produção do leite.

Para que o leite seja retirado durante o expediente, é preciso que a mulher tenha à

sua disposição um local adequado para fazer a ordenha e para armazenar o leite, e é

por  isso  que  este  projeto  de  lei  exige  que  as  repartições  públicas  estaduais

mantenham em suas estruturas físicas salas de apoio à amamentação.

Nessas salas, após a licença maternidade, as mulheres que desejarem manter a

amamentação poderão ordenhar o próprio leite e armazená-lo durante o horário de

trabalho para, ao final do expediente, levar o leite coletado para o seu filho ou até

mesmo doar o leite a um banco de leite.

Reforçando esta iniciativa,  os  arts.  4°,  5°,  7° e 9 ° do Estatuto da Criança e do

Adolescente preveem que:

“Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder

Público assegurar,  com absoluta prioridade,  a efetivação dos direitos  referentes à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
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(...)

Art.  5º  -  Nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de

negligência, discriminação,  exploração, violência, crueldade e opressão, punido na

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

(...)

Art. 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante

a  efetivação  de  políticas  sociais  públicas  que  permitam  o  nascimento  e  o

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

(...)

Art. 9º - O Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições

adequadas  ao  aleitamento  materno,  inclusive  aos  filhos  de  mães  submetidas  a

medida privativa de liberdade”.

Do ponto de vista da viabilidade, a implantação de salas de apoio à amamentação é

de baixo custo para o governo estadual, assim como a sua manutenção. Em muitos

órgãos, será necessário apenas o remanejamento de mobiliário e de divisórias nas

repartições.  Em  outros  órgãos  e  entidades,  serão  necessários  pequenos

investimentos em reforma de um espaço destinado à sala e na compra de mobiliário,

qual seja poltrona e um “freezer”.

De acordo com a Nota Técnica Conjunta nº 01/2010 - Anvisa e Ministério da Saúde,

a sala de apoio à amamentação deve seguir os parâmetros definidos na Resolução nº

171/2006 -  Anvisa,  que estabelece um dimensionamento de 1,5m² de espaço por

cadeira de coleta, a instalação de um ponto de água fria e lavatório para higiene das

mãos  e  dos  seios  e  um  “freezer”  com  termômetro  para  monitoramento  diário  da

temperatura.  Além disso,  o ambiente  destinado à sala de amamentação deve ser

favorável ao reflexo da descida do leite, portanto precisa ser tranquilo e confortável

para permitir a adequada acomodação e privacidade da mulher.

A implementação  de  salas  de  apoio  à  amamentação  nas  repartições  públicas

estaduais representará mais um avanço entre as conquistas das servidoras públicas

e das famílias às quais elas pertencem, pois a sala de amamentação permitirá à mãe

trabalhar  com  a  tranquilidade  de  que  seu  bebê  continuará  sendo  amamentado.

Também a criança ganhará saúde e qualidade de vida, pois terá a garantia de receber
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o alimento mais saudável e adequado para sua nutrição e desenvolvimento, que é o

leite  materno.  Finalmente,  o  governo  estadual  ganhará  porque  suas  servidoras

trabalharão em plena capacidade, sabendo que sua condição humana, de mulher e

mãe, está sendo assegurada.

Por  essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de

nosso projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.261/2012

Dispõe sobre a criação de bancos públicos de armazenamento e conservação de

cordões umbilicais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado nas principais maternidades e hospitais e demais órgãos de

saúde subvencionados no Estado banco público e gratuito  de armazenamento de

cordões umbilicais, com o objetivo de incentivar, registrar, armazenar e conservar a

doação de sangue de cordão umbilical para tratamento médico.

Art. 2º - A doação de sangue referida no artigo anterior será precedida de termo de

consentimento, sendo reservada, a critério  do doador,  parte do sangue do cordão

umbilical para uso coletivo quando necessário.

Art. 3º - Será permitida a realização de convênios com maternidades e hospitais

privados para viabilizar a infraestrutura necessária à implantação e manutenção dos

bancos públicos.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, será observada a Portaria nº 2.381, de 29 de

setembro de 2004, do Ministério da Saúde, que cria a Rede Nacional de Bancos de

Sangue de Cordão Umbilical.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde, suplementadas,

se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o seu

cumprimento.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de junho de 2012.

Arlen Santiago

Justificação:  O  sangue  de  cordão  umbilical  e  placentário  é  uma fonte  rica  em

células-tronco hematopoiéticas, que têm sido colocadas pelas pesquisas atuais como

elementos de grande importância em procedimentos terapêuticos direcionados para

diversas doenças hematológicas e  oncogênicas,  principalmente em pacientes  que

não apresentam doadores compatíveis.

A criação  de  bancos  de  sangue  especializados  públicos  tornou-se  necessária

devido ao avanço da utilização dessas células. Anualmente, milhares de crianças no

Brasil são vítimas de câncer, e somente 70% conseguem alcançar a cura ou uma

longa sobrevida através de tratamento quimioterápico. Assim, 30% dessas crianças

tornam-se  resistentes  às  drogas  quimioterápicas,  e  somente  um  transplante  de

células  progenitoras  pode  proporcionar  uma segunda chance de vida  para  esses

pacientes. No momento, muitas crianças estão condenadas à morte, e nada pode ser

feito por elas por um único motivo: a falta de um doador compatível. Esta proposição

determina a implantação de bancos públicos de armazenamento e conservação de

cordões umbilicais com o objetivo de promover sua utilização no desenvolvimento e

aplicação de tratamentos para doenças que eventualmente afetem o ser humano,

principalmente em desordens hematológicas e doenças autoimunes e degenerativas.

Podemos afirmar que as parturientes que dão à luz nos hospitais ou maternidades da

rede  estadual  se  sentirão  duplamente  reconfortadas  e  felizes  ao  saberem  que  a

doação do cordão umbilical  de  seu recém-nascido  poderá  salvar  a  vida  de  outra

criança. Hoje, os cordões umbilicais não são aproveitados, ou seja, após o parto são

jogados no lixo. O uso de células provenientes de cordão umbilical mostra-se uma

alternativa  promissora,  colocada  à  disposição  da  medicina  e  da  população  como

solução para determinadas patologias. É fundamental destacar que, como citado, os

bancos de armazenamento devem ser públicos e gratuitos, a fim de proporcionar a

todos  os  cidadãos  o  direito  de  doar  e  conservar  o  sangue  do  cordão  umbilical,

inclusive reservando uma parcela para uso pessoal.

As células-tronco do sangue do cordão umbilical começaram a ser usadas em 1988

na França e, devido a sua facilidade de obtenção à disponibilidade imediata e à maior
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chance de serem compatíveis, são hoje a principal fonte de células-tronco em uso.

Para que alguém da população em geral ache um cordão compatível, bastam 12 mil

amostras com células de cordão umbilical.

Nessa  linha,  lembra-se  também  a  importância  de  dar  publicidade  aos  bancos

criados nos hospitais, maternidades e unidades de saúde públicos a fim de efetivar os

objetivos do armazenamento e conservação de cordões umbilicais. Está confirmado

hoje,  com  o  avanço  da  ciência:  as  células-tronco  podem  ser  usadas  para  tratar

doenças derivadas do sangue, como a leucemia e a anemia. Outras doenças estão

em fase de pesquisa, algumas na fase III (em humanos) e apresentando resultados

surpreendentes, como: diabetes tipo I (Dr. Voltarelli, USP, Ribeirão Preto), cirrose (Dr.

Ricardo  Ribeiro,  Fiocruz),  insuficiência  cardíaca,  infarto  e  Chagas  (Ministério  da

Saúde, com coordenação do Incor), esclerose múltipla (Dra. Mayanna Zatz, USP),

traumatismo  de  medula  (Departamento  de  Ortopedia  da  Unicamp),  Alzheimer  e

Parkinson (Dr. Jaderson A. Costa, PUC-RS), entre outras.

Como se vê, a importância terapêutica do uso das células-tronco provenientes de

cordões umbilicais vem sendo comprovada a cada dia com novas descobertas no

tratamento de diversas doenças; por isso se faz necessária a criação desses bancos

públicos  no  Estado.  Minas  Gerais,  com  a  importância  que  tem  para  o  cenário

nacional, deve estar na vanguarda em relação a essa iniciativa de saúde pública que

salva vidas.  Desta forma,  esperamos contar com o apoio dos nobres legisladores

desta Casa.

- 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 3.262/2012

Declara de utilidade pública a Associação Esporte Clube de Almas, com sede no

Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esporte Clube de Almas,

com sede no Município de Brumadinho.

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

Sala das Reuniões, 13 de junho de 2012.
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Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação  Esporte  Clube de Almas,  com sede no Município  de

Brumadinho, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter

esportivo,  tem  por  finalidade  fomentar,  difundir,  fiscalizar  e  disciplinar  a  prática

esportiva não profissional no referido Município.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da mencionada

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem, conforme consta em atestado.

Por essas razões, conclamo os meus pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.270/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  Cláudio  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  pela

assinatura do termo de cooperação para a implantação da metodologia da justiça

restaurativa no âmbito do Poder Judiciário.

Nº 3.271/2012, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Governador  do  Estado  pela  assinatura  do  termo  de

cooperação para a implantação da metodologia da justiça restaurativa no âmbito do

Poder Judiciário. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.272/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Januária pelos 179 anos de emancipação

desse Município.

Nº 3.273/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Campo  Belo  pelos  136  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.274/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Polícia  Militar  Ambiental  no  Município  de  Uberaba  pedido  de

informações sobre os registros de danos ambientais envolvendo a Fazenda Inhumas,

localizada na área rural desse Município.

Nº  3.275/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão, bem como pedido de informações sobre apurações e

resultados processados acerca das agressões sofridas pelos Srs. Fernando da Silva

Soares,  Rafael  Barros  e  Joviano  Mayer  na  Praça  Floriano  Peixoto,  em  Belo

Horizonte, no dia 22/4/2012.

Nº  3.276/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG e ao Sr. João Medeiros, Promotor de Justiça

do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, pedido de informações sobre

a apuração das denúncias relativas ao Maj. PM Ledvan Salgado Cotta, do Gate.

Nº  3.277/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

informações  sobre  demissões  por  desvio  de  conduta  nas  duas  corporações  nos

últimos  5  anos,  especificando-se  nome  completo,  posto  ou  cargo  dos  policiais

demitidos.

Nº  3.278/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Secretaria de Agricultura pedido de

informações sobre as medidas que estão sendo tomadas em relação ao roubo de

gado e máquinas agrícolas no Estado.

Nº  3.279/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil pedido de informações sobre a apuração

do furto de 700Kg de maconha da Delegacia de Iturama, com cópia da conclusão da

investigação,  se  encerrada,  ou,  em  caso  contrário,  com  cópia  das  diligências  e

providências já adotadas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  para,  nos

termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1ª Parte desta reunião

para homenagear as escolas públicas mineiras pelos excelentes resultados obtidos
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pelo  ensino fundamental,  conforme avaliações  do MEC e levantamento  feito  pela

ONG Todos pela educação.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos

ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, 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 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Marques Abreu e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado Delvito Alves,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marques Abreu,

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

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

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

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.

Walter Tosta, Deputado Federal, e dos Srs. Eder Ferreira, Rogério da Silva Meira e

Joaquim  Nunes  Gonçalves,  respectivamente,  Presidente,  Vice-Presidente  e

Tesoureiro da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte, encaminhando solicitação

do  Sr.  Célio  Sérgio  Guimarães  de  cancelamento  da  sua  remoção  da  Seção  de

Exames Médicos do Detran-MG para o Instituto de Criminalística. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições
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que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.025/2012. 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 em  que solicita  seja

realizada  visita  conjunta  desta  Comissão  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude ao Centro de Referência Esportivo para a Pessoa com Deficiência; Doutor

Wilson Batista (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater  a  concessão  do  passe  livre  à  pessoa  com  deficiência  e  ao  idoso  no

transporte  coletivo  intermunicipal;  e  seja  encaminhado  ao  Chefe  da  Polícia  Civil

pedido de providências para o cancelamento da remoção de Célio Sérgio Guimarães

da  Seção  de  Exames  Médicos  do  Detran-MG  para  o  Instituto  de  Criminalística.

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

Doutor Wilson Batista, Presidente – Marques Abreu – Dalmo Ribeiro Silva – Elismar

Prado.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Celinho do Sinttrocel,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Celinho do Sinttrocel, 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 sobre a Estrada do Contorno da Petrobras e a

deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Eloisia  Barbosa  Almeida  Pinto  Coelho,

Diretora  Operacional  da  Termoelétrica  Ibiritermo;  Adriana  Oliveira  Côrrea,  Vice-

Diretora da Escola Municipal Valério Ferreira Palhares, e os Srs. José da Costa Filho,



938
____________________________________________________________________________

Secretário Municipal de Obras de Betim, representando a Sra. Maria do Carmo Lara

Perpétuo, Prefeita Municipal de Betim; Daniel Monteiro, Diretor de Obras do Município

de Ibirité,  representando o Sr.  Laércio Marinho Dias,  Prefeito  Municipal  de Ibirité;

Flávio  Manoel  Rodrigues  da  Silva,  Presidente  da  Associação  Comunitária  dos

Moradores  do  Petrovale;  e  Joelson  da  Silva  Ribeiro,  Presidente  da  Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Jardim Nazareno, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor

do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  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, 12 de junho de 2012.

Célio Moreira, Presidente

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/6/2011

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis,

membro da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social; e os Deputados

André Quintão e Carlin Moura, membros da Comissão de Participação Popular. Está

presente,  também,  o  Deputado  Luiz  Henrique.  Havendo  número  regimental,  a

Presidente,  Deputada Rosângela Reis,  declara  aberta a reunião e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater, em

audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  Federal  nº  865/2011,  que  cria  a  Secretaria

Especial  da  Micro  e  Pequena  Empresa.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Hélio Rabelo, Secretário Adjunto de Estado do

Trabalho e  Emprego e membro do Conselho Estadual  de Economia  Solidária;  as

Sras.  Lêda Cíntia  Assis de Souza,  da Secretaria  Nacional de Economia Solidária,
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representando o Sr. Paul Israel Singer, Secretário Nacional de Economia Solidária;

Nair  Aparecida  de  Andrade,  Gerente  de  Serviço  de  Apoio  às  Pequenas  e

Microempresas  de  Minas  Gerais  do  Sebrae-MG;  Shirlei  Aparecida  Almeida  Silva,

Coordenadora do Fórum Brasileiro de Economia Solidária;  e Francisca Paulina da

Silva,  representante  do  Fórum  Mineiro  de  Economia  Popular  Solidária,  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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  presente,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – André Quintão – Carlos Pimenta.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 4/6/2012

Às  10h15min,  comparecem  no  Teatro  Municipal  de  São  Joaquim  de  Bicas  a

Deputada Maria Tereza Lara e o Deputado Carlin Moura, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlin  Moura,

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 implantação de um câmpus do Instituto

Federal de Minas Gerais no Município e a discutir e votar proposições da Comissão. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Eliana

Ferreira Prado, Secretária Municipal de Educação de São Joaquim de Bicas; os Srs.

João Bosco Batista dos Reis, Prefeito Municipal de São Joaquim de Bicas; Lucas

Carlúcio Magalhães, Pró-Reitor de Extensão, representando o Sr. Caio Mário Bueno

Silva, Reitor do Instituto Federal de Minas Gerais; Marco Tulio Silveira de Lacerda,

Presidente da Câmara Municipal de São Joaquim de Bicas; Carlos Alexandrino dos

Santos, Assessor da Subsecretaria de Ensino Superior do Estado, representando o
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Sr.  Narcio  Rodrigues  da  Silveira,  Secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior; Nilton Moraes, Presidente do Instituto de Apoio Popular Phoenix,

que  são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente  passa  a  fazer  suas

considerações iniciais e, logo após, passa a palavra à Deputada Maria Tereza Lara e

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, 13 de junho de 2012.

Bosco, Presidente – Maria Tereza Lara – Carlin Moura.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros  e  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  Deputado  Antônio

Júlio,  por  indicação da Liderança do PMDB),  membros da  supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Ivair Nogueira. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  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 apreciar matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento de ofícios dos Srs. Antônio Marcos Alvim Soares, Corregedor-Geral de

Justiça, e Ricardo Augusto Simões Santos, Presidente da Copasa-MG, publicados no

“Diário do Legislativo” de 31/5/2012. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

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

1.022/2011,  no  1º  turno  (  Deputado  Délio  Malheiros);  3.005/2012,  no  1º  turno

(Deputado Duilio  de Castro).  O Projeto de  Lei  nº  2.325/2011 é retirado da pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado Délio Malheiros, aprovado pela Comissão.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são  aprovados  requerimentos  do  Deputado  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja

realizada visita aos comerciantes instalados na região das Avenidas Santos Dumont e

Cristiano  Machado,  nesta  Capital,  que  estão  sendo  afetados  pelas  obras  de

implantação do Bus Rapid Transit – BRT –; e em que solicita seja realizada audiência

pública para discutir o impacto que as obras do BRT têm causado aos comerciantes

do seu entorno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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 junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duilio de Castro - Antônio Júlio.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Às 10h15min, comparece no Furnaspark  Hotel de Formiga o Deputado Gustavo

Valadares (substituindo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da Liderança

do  BRT),  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

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

que a reunião se destina a debater formas para desenvolver o potencial turístico do

Município  de  Formiga  e  região  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Aluísio

Veloso da Cunha, Prefeito Municipal de Formiga; Gonçalo José de Faria, Presidente

da Câmara Municipal de Formiga; Mauro César Alves de Sousa, Vereador da Câmara

Municipal  de  Formiga;  José  de  Paulo  Alves,  Presidente  da  Furnaspark  Hotel  –

Formiga; Rogério Iunes, Presidente da CDL; Cap. PM Euzébio, 13ª Cia. Independente

da PMMG de Formiga; Haroldo Goulart Rabelo, representando o Grupo AMEP, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Secretário  de  Estado  de  Turismo,

Agostinho Patrus Filho, por meio da Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de

Políticas de Turismo, justifica a ausência. 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
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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, 12 de junho de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rômulo Viegas.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Ivair  Nogueira  e

Adalclever  Lopes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Célio

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

Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a debater a implantação de Inspeção

Veicular  Ambiental e  de Segurança no Estado,  a apreciar  a matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

correspondência  do  Presidente  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  desta  Casa,

Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  encaminhando  cópia  de  denúncia  de  violação  dos

direitos  humanos  por  parte  da  Mineradora  Ferrous  durante  a  construção  e

implantação  do  mineroduto  que  liga  os  Municípios  de  Congonhas  a  Presidente

Kennedy  (ES),  em  especial  nos  Municípios  de  Presidente  Bernardes  e  Viçosa,

conforme  documentação  anexa  apresentada  em  audiência  pública  realizada  pela

Comissão;  e  da  seguinte  correspondência publicada no “Diário  do  Legislativo”  de

31/5/2012:  dos  Srs.  Josemar  da Ressurreição Coimbra,  Presidente  do  Comitê da

Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul; Carlos Roberto de Souza, Secretário de

Gabinete da Prefeitura Municipal de Betim; e Josué Costa Valadão, Secretário de

Governo de Belo Horizonte; e da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais
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designou como relatores a Deputada e os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei

nºs 69/2011 no 1º turno e 3.108/2012 em turno único (Deputado Sávio Souza Cruz);

1.031/2012 no 1º turno (Deputada Luzia Ferreira); 1.449/2011 no 1º turno (Deputado

Gustavo Corrêa); e 3.087/2012 em turno único (Deputado Delvito Alves). Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação, na forma do Substitutivo

nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, do

Projeto  de  Lei  nº  689/2011  (relator:  Deputado  Gustavo  Corrêa).  A  Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Rafaela  Gigliotti,

Chefe Adjunta, representando o Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Departamento

de  Trânsito  de  Minas  Gerais;  e  os  Srs.  Flávio  Daniel  Ferreira,  Gerente  de

Monitoramento  da  Qualidade  do  Ar  e  Emissões,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável;  Edilson Moura,  Coordenador  do Programa de Pneumologia Sanitária,

representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Estado  de

Saúde; Ten.Cel. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito

de Minas Gerais; Antônio Cláudio Soares Sampaio Kubrusly, Gerente de Fiscalização

do Transporte Irregular, representando o Sr. Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente

da  Empresa  de  Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  Bhtrans;  Luiz  Sérgio

Alvarenga, Diretor Executivo da Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças

– Andap; Fábio Sacioto, Presidente da Câmara Automotiva Mineira; e Antônio Carlos

Bento, Conselheiro do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos

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

condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas

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

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

das notas taquigráficas. A Deputada Luzia Ferreira e os Deputados Sávio Souza Cruz

e  Adalclever  Lopes  retiram-se  da  reunião.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários  da  reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência
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recebe requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita seja encaminhado à

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - pedido de providências para que a

Comissão seja convidada a participar do trabalho de monitoramento da qualidade do

ar realizado na Capital do Estado pela Feam em data e local a serem previamente

acordados entre as partes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença 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 junho de 2012.

Delvito Alves, Presidente – Gustavo Corrêa.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

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

que a reunião se destina a discutir a transferência de 17 pacientes do Ipsemg da

Clínica Serra Verde para a Casa de Saúde Santa Izabel, hospital psiquiátrico privado

de Barbacena; e a discutir e votar proposições da Comissão. Logo após, comunica o

recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil e de

Relações Institucionais, acusando o recebimento de notas taquigráficas de reunião

desta Comissão e informando que o expediente  foi  encaminhado à Secretaria  de

Defesa Social; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

1º/6/2012:  ofícios  das  Sras.  Gilda  Pereira  de  Carvalho,  Procuradora  Federal  dos

Direitos do Cidadão; Maria Coeli Simões Pires, Jackeliny Ferreira Rangel, Promotora

de  Justiça;  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta da República; Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça; dos Srs. Geraldo

Claret de Arantes, Juiz de Direito (substituto) da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo

Horizonte; Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça; Rômulo Martins

de  Freitas,  Superintendente  Regional  da  CEF;  Luiz  Antônio  Sasdelli  Prudente,
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Corregedor-Geral do Ministério Público; Josué Costa Valadão, Secretário de Governo

de  Belo  Horizonte;  Fernando  Teixeira  Frota  Soares,  Corregedor  da  Secretaria  de

Defesa  Social;  Ernane  Geraldo  de  Araújo,  Promotor  de  Justiça;  Carlos  Alberto

Menezes de Calazans, Superintendente Regional do Incra;  Calixto Oliveira Souza,

Promotor  de  Justiça;  das  Sras.  Sabrina  Durigon  Marques,  Chefe  da  Assessoria

Parlamentar do Gabinete do Ministro da Justiça; Maria Coeli Simões Pires, Desirée

Renée  Emmels  de  Souza,  Diretora  da  Superintendência  Regional  de  Ensino

Metropolitana C; dos Srs. Marcos Affonso Ortiz Gomes, Diretor-Geral do IEF; Gerson

Barros de Carvalho, Diretor-Geral do Deop-MG; do Cel. PM Marco Antônio Badaró

Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, e do Sr. Airis Antonio Horta,

Gerente  da  Divisão  de Pesquisa  e  Controle  da  Qualidade  de Água  e  Esgoto  da

Copasa-MG. A Presidência esclarece que a discussão com a presença de convidados

prevista para esta reunião será realizada no dia 13/6/2012, às 9 horas, e prossegue

os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Assume a  direção  dos  trabalhos  o  Deputado

Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Durval  Ângelo em que

solicita seja encaminhado aos parlamentares desta Casa o artigo "Sustentabilidade é

Garantir a Qualidade de Vida", de sua autoria; Duarte Bechir (2) em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso aos Deputados Dinis Pinheiro, Durval Ângelo e

Lafayette de Andrada pela homenagem recebida por ocasião da comemoração dos

25 anos  do Grupamento de  Ações Táticas Especiais  –  Gate -  da  PMMG; e seja

formulado voto  de  congratulações  com o  Gate  da  PMMG pelos  25  anos  de  sua

criação, solicitando-se a essa corporação que o voto seja anotado na ficha funcional

de  cada policial  integrante  desse Grupamento;  e Sargento Rodrigues (3)  em que

solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e à Chefia da Polícia Civil

pedido de informações para que enviem a relação dos policiais demitidos nos últimos

cinco  anos  por  desvio  de  conduta  nessas  corporações;  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que se estabeleça a carga

horária  mínima e  máxima de trabalho  diário  dos  policiais;  e  seja  encaminhado à

Corregedoria  da  PMMG e à  Coordenadoria  do  Centro  de Apoio  Operacional  das
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Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público pedido de informações sobre

as apurações relativas às denúncias apresentadas contra o Maj. PM Ledvan Salgado

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

Paulo Lamac, Presidente – Rômulo Viegas – Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,

Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada e Rômulo Viegas

(substituindo estes, respectivamente, aos Deputados João Vítor Xavier e Zé Maia, por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura

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

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.  Renata

Vilhena,  Secretária  de  Planejamento  e  Gestão;  Denise  Reif  Kroeff,  Diretora  do

Departamento de Apoio à Comercialização e à Produção Familiar  do Ministério do

Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome;  e  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,

Coordenadora-Geral de Convênios do Ministério do Desenvolvimento Agrário (2); e

dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social (3); Eugênio da Costa Arsky, Coordenador-Geral de Convênios da

Secretaria  Executiva  do  Ministério  do  Turismo;  Levy  Pacheco  de  Oliveira  Júnior,

Gerente-Geral  da  Agência  Santo  Agostinho  da  CEF;  Marcos  Alberto  Barbosa  de

Carvalho,  Chefe  da  Divisão de Convênios  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação; e do FNDE (3) (publicados do “Diário do Legislativo” de 31/5/2012); e do Sr.

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda;  e  do  FNDE  (1.564)
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(publicados no “Diário do Legislativo de 1º/6/2012). A seguir, faz a leitura de convite

da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para a reunião de audiência pública

do  próximo  dia  12/6/2012,  às  10h45min,  e  comunica  que  está  aberto,  até  o  dia

11/6/2012, o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.164/2012. O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.782/2011 (Deputado Zé Maia), no

2º turno; e 3.152/2012 (Deputado Gustavo Perrella), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase

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

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o parecer pela ratificação do regime especial de tributação

encaminhado  pela  Mensagem  nº  229/2012,  o  qual  conclui  pela  apresentação  de

projeto de resolução (relator: Deputado Zé Maia); e são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.702/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, e

com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Doutor Viana); 2.996/2012; e 3.086/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda

nº 1, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Zé Maia). O Projeto

de  Lei  nº  1.250/2011  é  convertido  em  diligência  à  Secretaria  de  Planejamento  e

Gestão. O parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011 com

as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as

Emendas  nº  3  na  forma  da  Subemenda  nº  1,  e  18  a  20,  da  Comissão  de

Administração  Pública,  e  pela  rejeição  da  Emenda  nº  17,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, tem a discussão adiada a requerimento do Deputado Lafayette

de Andrada, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

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

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

Deputados Zé Maia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no

Município de Frutal para debater os benefícios da implantação do projeto urbanístico

Cidade das Águas para o desenvolvimento econômico do município e da região; e

Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências para a regulamentação do art. 11-A da Lei nº 14.937, de 2003, alterada
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pela Lei nº 19.988, de 2011, que autoriza o parcelamento de crédito tributário vencido

relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente - Rômulo Viegas - João Vítor Xavier - Délio Malheiros.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Às 14h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Tiago Ulisses e  João Leite (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  João  Leite,

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

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

destina a discutir e votar 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  181,  1.463,  1.773,  1.927,  2.508/2011,  2.935  e  2.952/2012

(Deputado  João  Leite);  2.967,  2.968,  2.980,  3.028,  3.038,  3.043  e  3.049/2012

(Deputado  Tiago  Ulisses).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

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

vez, os Projetos de Lei nºs 181, 1.463, 1.773, 1.927, 2.508/2011, 2.935, 2.952, 2.967,

2.968,  2.980,  3.028,  3.038,  3.043  e  3.049/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite - Duarte Bechir.
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ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor  Viana  e  Bonifácio  Mourão  (substituindo  o  Deputado  Neider  Moreira,  por

indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Dinis Pinheiro,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  à  apresentação  da

campanha  Assine  +  Saúde,  que  tem  por  objetivo  a  coleta  de  assinaturas  para

apresentação  de  projeto  de  lei  de  inciativa  popular  à  Câmara  dos  Deputados

propondo o investimento de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública.

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

Barbalho  Diniz  Costa,  Secretária  Municipal  de  Saúde  de  Governador  Valadares,

representando a Sra. Elisa Maria Costa, Prefeita Municipal de Governador Valadares;

e Sheyla Aparecida Ribeiro Turbino, Diretora da Superintendência Regional da Saúde

desse  Município;  e  os  Srs.  Heldo  José  Aguiar  Armond,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Governador  Valadares;  Ednei  Soares  de  Oliveira,  referência  em

vigilância  de  saúde  da  Superintendência  Regional  de  Saúde  de  Governador

Valadares,  representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de

Estado  de  Saúde;  Marcelo  Carlos  Cândido,  Diretor  do  Foro  da  Comarca  de

Governador Valadares; Frederico Bordon de Castro, Defensor Público, representando

a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; Fernando

Viceconte  Duarte,  Prefeito  Municipal  de  Resplendor  e  Presidente  da  Ardoce,

representando  o  Sr.  Ângelo  José  Roncalli  de  Freitas,  Prefeito  Municipal  de  São

Gonçalo do Pará e Presidente da Associação Mineira de Municípios; Rodrigo Bretas

Abreu, Diretor da Associação Médica de Governador Valadares, representando o Sr.

Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Hercílio

Araújo Diniz Filho, Presidente do Sindicato do Comércio de Governador Valadares e

Vice-Presidente  da  Fecomércio,  representando  o  Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,
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Presidente da Fecomércio; José Nogueira Soares Nunes, Presidente da Associação

Mineira  de  Supermercados;  Juvenal  Araújo  Júnior,  Diretor  da  Federação  dos

Empregados em Estabelecimentos de  Saúde de Minas  Gerais;  Alcyr  Nascimento,

Presidente da Fadivale; Márcio Abreu Lima Rezende, Conselheiro, representando o

Sr.  João  Batista  Gomes  Soares,  Presidente  do  CRM-MG,  que  são  convidados  a

tomar  assento  à  mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Carlos

Mosconi, 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  do  público  em geral,  convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Hely Tarqüínio, Presidente – Adelmo Carneiro Leão – Doutor Wilson Batista.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Almenara o Deputado Elismar

Prado, membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião; dispensa, nos termos regimentais,

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  estratégias  para  a

interiorização  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  no  Estado,  em  parceria  com  a

Representação  Regional  Minas  Gerais  do  Ministério  da  Cultura,  a  Secretaria  de

Cultura  e  o  Fórum  de  Políticas  Culturais  de  Minas  Gerais;  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Fabiany  Ferraz  Gil  Figueiredo,  Prefeita  Municipal  de

Almenara;  Nilda Marília  Figueiredo de Sousa,  Vereadora da Câmara Municipal  de

Almenara, representando o Sr. Reinaldo Souza Rocha, Presidente dessa Casa; e os

Srs.  Bernardo  Novais  da  Mata  Machado,  Diretor  de  Programas  Integrados  da

Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura; Jadson Kleber Garcez
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Costa,  Secretário  de  Esporte,  Cultura,  Turismo e Lazer  de Almenara,  e Fernando

Lima, Diretor de Cultura e Turismo de Almenara, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a finalidade desta, agradece a presença

dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Elismar Prado, Presidente – Fred Costa – Luzia Ferreira.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

13/6/2012

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo o Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados  Sebastião  Costa,  Anselmo  José  Domingos  (substituindo  o  Deputado

Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  Duarte  Bechir  e  Gustavo

Valadares  (substituindo  os  Deputados  Neider  Moreira  e  Lafayette  de  Andrada,

respectivamente,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

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

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.099/2012, no 1º turno, para cuja relatoria designou

o  Deputado  Sebastião  Costa.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

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

vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.128/2012

(relator: Deputado Gustavo Corrêa) e 3.099/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Costa). Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2012.

Rogério Correia, Presidente - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Elismar  Prado,  Marques  Abreu  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o

Deputado Delvito Alves, por indicação da liderança do BTR) membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

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

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

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

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente. A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva  para atuar  como escrutinador.  Feita a votação e

realizada  a  contagem  dos  votos,  o  escrutinador  anuncia  que foram  registradas  4

cédulas  de votação,  sendo 4 votos  para  o  Deputado Marques Abreu.  A seguir,  o

Presidente  dá  posse  ao  Vice-Presidente.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Marques Abreu - Elismar

Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.508 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.508/2011, de autoria do Deput ado  Bosco, que declara de
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utilidade pública a Associação da Capela Mártir Filomena – Capela Filomena –, com

sede no Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.508/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação da Capela  Mártir  Filomena –  Capela

Filomena –, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  da  Capela  Mártir

Filomena – Capela Filomena –, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.860 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.860/2012, de autoria do Deput ado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Uberlândia, com sede

no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.860/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Uberlândia, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Artesãos  de
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Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 16 de maio de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE JUNHO DE 2012

ATAS

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

LEGISLATURA EM 14/6/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco -  Almir  Paraca - André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Arlen

Santiago - Carlin Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Duarte

Bechir - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luzia

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Tiago Ulisses.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  19,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 19/6/2012.).

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Bosco - Palavras do Deputado Duarte Bechir - Palavras do Deputado Carlin Moura -

Entrega de placas -  Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Lara Silva -  Apresentação
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musical  -  Palavras  da  Secretária  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola  -  Palavras  do  Sr.

Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  locutor  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  a  homenagear  escolas  públicas

mineiras  pelos  excelentes  resultados  obtidos  no  ensino  fundamental,  conforme

avaliações do MEC e levantamento feito pela ONG Todos pela Educação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  as  Exmas.  Sras.  Ana  Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação, representando o Governador

do  Estado,  Antonio  Anastasia;  e  Maria  Auxiliadora  Lara  Silva,  Diretora  da  Escola

Estadual  Afonso  Pena  Júnior,  de  São  Tiago,  representando  as  escolas

homenageadas; e os Exmos. Srs. Deputados Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura,

respectivamente Presidente, Vice-Presidente e membro da Comissão de Educação

desta Casa e coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Natal Cadorini,

Prefeito Municipal de Elói Mendes; Jorge Lopes de Morais, Prefeito Municipal de Itaú

de Minas; Denílson Silva Reis, Prefeito Municipal de São Tiago; João Paulo Araújo

Costa, Vice-Prefeito Municipal de Cláudio; Vereador Juninho Coelho, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Cambuquira;  Vereador  Alexandre  Cristiano,  Presidente  da

Câmara Municipal de Nazareno; Vereador Durvalino Gôngora de Jesus, conhecido

como Nico, Presidente da Câmara Municipal de Guaxupé; Vereador Guaraci  José

Vieira,  conhecido  como Guaraci,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Tiago;

Vereador  João  Bosco  de  Carvalho,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São

Lourenço; Vereador Athos Mameluque Mota, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Montes Claros, representando o Presidente da Câmara, e Vereador Valcir Soares da

Silva; da Exma. Sra. Vereadora Diolinda de Araújo Gonçalves, Presidente da Câmara

Municipal  de  Joaíma;  e  do  Exmo.  Sr.  Fabrício  Nereu  Brandão,  Secretário  de

Educação de João Monlevade; e das Exmas. Sras. Maria Neiva Mourão de Pinho

Generoso, Secretária de Educação de Capelinha; e Maria da Conceição Silva Mata,
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Secretária Municipal de Educação de São Tiago; e do Exmo. Sr. Vereador Cleuber

Luiz, de Capelinha.

Execução do Hino Nacional

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

pelo grupo Cantart.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Bosco

Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Quero  fazer  uma  saudação  especial  ao  nosso

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis

Pinheiro. Faço uma saudação, de forma muito especial, a essa grande Secretária de

Estado de Educação, Profa. Ana Lúcia Almeida Gazzola, neste ato representando o

nosso  Governador,  Prof.  Anastasia.  Muito  obrigado  pela  presença  e  seja  sempre

bem-vinda  à  Casa  do  Povo.  Faço também  uma saudação especial  à  Sra.  Maria

Auxiliadora Lara Silva, Diretora da Escola Estadual Afonso Pena Júnior, de São Tiago,

representando as escolas homenageadas. De forma afetuosa, cumprimento o amigo

e Deputado Duarte Bechir, nosso Vice-Presidente da Comissão de Educação, Ciência

e  Tecnologia.  Da mesma forma,  cumprimento  o  Deputado  Carlin  Moura,  membro

efetivo da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ambos os Deputados

são signatários do requerimento que culminou nesta reunião especial.

Quero também, de forma muito especial, fazer uma saudação a todos os alunos,

que nos  orgulham por  estarem presentes,  aqui,  conosco.  Mais  do  que isso,  eles

orgulham Minas Gerais, por serem destaque também em nível nacional.

É com grande satisfação que nos reunimos, hoje, para homenagear as escolas de

Minas Gerais.  Essas escolas públicas mineiras que, nas avaliações do MEC e de

acordo  com  o  levantamento  da  ONG Todos  pela  Educação,  destacaram-se  pela

qualidade do ensino.

Muito nos honra recebê-los nesta Casa. Para nós, Deputados, representantes do

povo nesta Casa, é motivo de muita alegria ver este Parlamento, que é a casa do

povo mineiro, repleto de pessoas propositivas, de pessoas que amam este Estado e

de pessoas que querem o bem deste Estado. Portanto, sejam todos bem-vindos.

O reconhecimento,  por  parte do  outro,  é  uma das  formas mais  gratificantes  de
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perceber  a  qualidade  do  nosso  trabalho.  Espero  que  este  reconhecimento  os

engrandeça para seguir cumprindo essa importante tarefa, que foi confiada a todas as

nossas  equipes  de  educação  do Estado,  as  quais  fazem  das  nossas  escolas  do

Estado  verdadeiras  instituições  destinadas  a  formar  cidadãos  para  o  mundo  e  a

preparar o futuro.

Hoje, também, caro Presidente, caras Deputadas e caros Deputados, fazemos o

reconhecimento público do resultado das políticas do governo de Minas, em especial

da  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  representada  por  esta  apaixonada  pela

educação, Profa. Ana Lúcia Gazzola, que, juntamente com nosso Governador Antonio

Anastasia,  não tem medido esforços para,  realmente,  Minas continuar  avançando

com  qualidade  na  educação.  Não  é  sem  mérito  que  a  educação  em  Minas  é

considerada a melhor do Brasil pelos dados do MEC. Alguém já disse que, quando

não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve. Essa é a diferença

de Minas Gerais. Nós mineiros sabemos aonde queremos chegar e como faremos

para chegar.

Superamos a fase do discurso sobre a necessidade de se investir em educação e

partimos  para  a  proposição  de  práticas  que  conduzirão,  que  conduziram  e  que

conduzem a um sistema educacional de melhores resultados, de maior envolvimento

por parte do governo, da direção, de professores e também dos nossos alunos.

Desde  o  governo  Aécio  Neves,  nosso  Estado  tem  como  marca  registrada  de

governo  o  gerenciamento  sério  da  coisa  pública.  Instituímos  aqui  o  Acordo  de

Resultados: instrumento de pactuação e de metas, em que Secretários e Secretárias

de Estado se comprometem com resultados a serem alcançados, os quais passam

pela melhoria das políticas públicas com ações concretas em prol do povo de Minas

Gerais.

Minas foi também o primeiro Estado a formular uma prova única para diagnosticar a

realidade de nossas escolas e a adotar a atitude pioneira de criar metas para a sala

de aula. As escolas e os profissionais são motivados e até premiados com bônus

salarial  quando  conseguem  elevar  o  nível  do  ensino.  Todo  esse  cuidadoso

planejamento de ações trouxe resultados positivos.

Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a direção está certa. O empenho
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foi e sempre será intenso, de todos: do governo, dos Municípios, da Secretaria de

Estado  de  Educação,  dos  nossos  professores,  das  escolas,  dos  alunos  e,  com

certeza, de seus familiares.

Os indicadores, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, do

Ministério  da  Educação,  já  sinalizam  nos  últimos  anos  avanços  na  qualidade  do

ensino  público  de Minas Gerais.  Reconhecimento desse trabalho culminou com a

colocação de Minas Gerais, neste ano de 2012, no “ranking” feito pela ONG Todos

pela Educação. Na pesquisa, destacam-se os Municípios brasileiros que concentram

o maior número de alunos com conhecimento adequado ou até superior ao esperado

para a série que cursam. Das dez primeiras cidades colocadas, sete cidades, para

nosso orgulho, são de Minas Gerais. São cidades com administração séria, onde são

executadas  políticas  públicas  capazes  de  assegurar  as  bases  de  uma educação

pública de excelência, que a sociedade espera e a que tem direito.

É  muito  difícil,  Sra.  Secretária,  Sr.  Presidente,  destacar  aqui,  mesmo de forma

simplificada, tudo de positivo que foi realizado na área da educação em Minas Gerais.

Porém,  se  nos  falta  tempo,  não  nos  falta  orgulho  de  nossos  profissionais  da

educação. Parabéns, São Tiago, Guaxupé, Itaú de Minas, Monte Santo de Minas,

Capelinha,  Elói  Mendes  e  João  Monlevade.  Essas  são  as  primeiras  das  muitas

cidades desta nossa Minas Gerais que se empenham e empenharão pela qualidade

da educação e pela formação de seus jovens estudantes. Parabéns às escolas hoje

homenageadas  pela  classificação  honrosa,  pela  direção  inovadora,  pelo  grupo

privilegiado de profissionais e de alunos. Vocês representam o universo das escolas

de Minas Gerais. Representam o quanto foram válidos todos os investimentos e o

quanto podemos esperar das nossas escolas mineiras.

A educação de qualidade é o principal instrumento para a superação dos desafios

que ainda temos pela frente e que, com certeza, não serão poucos. Por isso também

as ações e as políticas adotadas em Minas para educação são tão importantes, são

tão estratégicas para  o  jovem mineiro,  para  a  família  mineira,  para  a  sociedade,

enfim, para todos nós. Isso fez e faz de Minas um Estado referência para todos os

brasileiros.

E, se a educação é um investimento em futuro, confiamos hoje, mais do que nunca,
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em que teremos um futuro promissor, com mais qualidade, mais expectativa e, acima

de tudo, mais espaço para todos os cidadãos mineiros e brasileiros.

Em nosso nome, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em

nome de todos os Deputados desta Casa, sobretudo daqueles mais comprometidos

com a educação de qualidade, rendemos as nossas homenagens. É com alegria que

este Parlamento mineiro tem a grande oportunidade de, mesmo numa quarta-feira,

em dia de reunião ordinária, paralisar temporariamente os trabalhos para render de

forma tão justa uma homenagem à educação de Minas Gerais. Parabéns a todos!

Parabéns, Minas! Parabéns, Brasil! Vamos em frente! Muito obrigado.

Palavras do Deputado Duarte Bechir

Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado Dinis  Pinheiro;  Exma. Sra.  Ana Lúcia  Gazzola,

Secretária de Estado de Educação; Diretora da Escola Estadual Afonso Pena Júnior,

da  nossa  querida  São  Tiago;  Presidente  da  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia;  companheiro  de  bancada  na  Comissão,  Deputado  Carlin  Moura;

Prefeitos; Vice-Prefeitos; Vereadores; Presidentes de Câmaras; Diretores de escolas,

professores, alunos, familiares que participam conosco, boa tarde.

Gostaria  de  dizer  que  esta  Casa  nos  mostra  a  grandeza  de  Minas  Gerais  ao

propiciar  a  paralisação  das  demais  atividades  para  prestar  justa  homenagem  à

educação,  aos  educadores,  às  escolas,  às  famílias  por  tão  honrosa conquista  no

Brasil. Prevaleceu, mais uma vez, a grandeza do povo de Minas Gerais. Esta Casa

não  poderia  deixar  de  prestar  esta  justa  homenagem.  Portanto,  Sr.  Presidente,

parabenizo-o pela decisão que engrandece o Parlamento e reconhece os valores da

nossa gente.

Meu  caro  Presidente,  os  resultados  que  hoje,  orgulhosa  e  merecidamente,

celebramos  retratam  a  exata  dimensão  do  empenho,  da  dedicação  e  da

responsabilidade com que a causa da educação é defendida em nosso Estado. Os

dados em destaque sintetizam o trabalho de todos quantos abraçam a escola pública

como verdadeiro sacerdócio, marcado pelo espírito de abnegação e desprendimento

em  favor  de  uma  obra  incansável  que  não  se  esgota  no  tempo  e  no  espaço.

Traduzem,  igualmente,  a  capacidade  realizadora  de  quantos  se  esmeram  na

execução de um empreendimento que transcende o campo da realização material
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para alcançar territórios mais amplos, nos quais é certa a presença de condições

favoráveis  a  uma existência  digna.  Os  excelentes  resultados  colhidos,  no  ensino

fundamental, por nossas escolas, conforme avaliações do MEC e levantamento feito

pela ONG Todos pela Educação, é a prova cabal de que, em Minas, a vocação da

educação constitui imperativo que a nós todos compete prestigiar.

Assim,  Sr.  Presidente,  considero-me  privilegiado  por  figurar  como  coautor  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  que  é,  seguramente,  uma

manifestação  singela  de  reconhecimento  ao  esforço  duramente  desenvolvido  por

educadores, alunos, famílias e o Estado de Minas Gerais,  aqui  representado pela

ilustre  Secretária  de  Educação,  Ana  Lúcia  Gazolla,  em  busca  do  pleno

desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e  sua

qualificação para o trabalho.

Dentre outros destaques que poderia fazer, quero ressaltar a diversidade regional

na  expressão  dos  resultados,  pois  as  escolas  que  hoje  aqui  acolhemos,  dos

Municípios de São Tiago, Itaú de Minas, Guaxupé, Monte Santo de Minas, Capelinha,

Elói Mendes e João Monlevade,  estão localizadas em diferentes pontos de nosso

Estado, a demonstrar que as ações desenvolvidas alcançam os quatro cantos das

Gerais.

Dizendo essas palavras, quero saudar um dos Deputados que não pôde continuar,

o Deputado Antônio Carlos  Arantes,  que é majoritário  em três  dessas cidades na

região Sul mineira, mas, por compromissos anteriores, não pôde permanecer. Assim,

faço a ele essa homenagem.

Congratulamo-nos, nesta solenidade, com professores e funcionários que educam e

evangelizam  por  atos,  testemunhos e  posturas,  como educadores  conscientes  da

importância  de  cada  aluno  e  de  cada  família,  aos  quais  não  se  pode  negar  o

aprendizado dos valores disponíveis no contexto de um processo de educação plena.

Festejamos,  da  mesma forma,  os  alunos e as  famílias,  que,  por  seu empenho e

dedicação, pela compreensão de que a educação é o único instrumento que habilita a

pessoa a usufruir os benefícios da civilização, contribuíram decisivamente para que

esse resultado fosse tão favorável, como se vê.

Não  podemos  deixar  de  registrar  o  esforço  do  Estado,  a  quem  cabe  o  maior
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quinhão de responsabilidade na garantia do direito à educação para a obtenção de

resultados  tão  motivadores  e  que  constituem  estímulo  aos  avanços  sempre

esperados e exigidos pela dinâmica desses tempos de pós-modernidade, em que as

tecnologias se superam a todo instante. A conquista que hoje enaltecemos tem, por

fim, um aspecto fundamental que não se limita apenas a dimensionar em números a

construção do aprendizado. Ela implica, a meu ver, o cultivo e o desenvolvimento de

um atributo do ser humano que não pode ser desprezado, qual seja, a capacidade de

expressão.  Nesse campo,  invoco a  lição  do  grande mineiro  Mílton  Campos,  que,

entre  outras  funções,  exerceu  o  governo  de  Minas,  para  quem  a  dificuldade  de

expressão é  a  causa dos conflitos  humanos.  Para  ele,  a  luta entre  os  indivíduos

começa quando neles termina a capacidade de se exprimir. Como solução a qualquer

conflito,  o estadista aponta para o poder da expressão, pois,  “a palavra socorre o

homem”.

O nosso apelo, portanto, é para que seja preservada viva a chama do entusiasmo

que desperta a vontade e a coragem dos que buscam, pela educação, a construção

de um mundo melhor. É com essas palavras de esperança que agradeço a presença

de  todos,  desejando  os  melhores  votos  de  felicidades  e  saudando  a  todos  os

presentes como os grandes construtores do nosso futuro. Em vez de muito obrigado,

parabéns a todos.

Palavras do Deputado Carlin Moura

Antes dos nossos cumprimentos formais, devo registrar que a Assembleia de Minas

Gerais, a Casa do Povo, vive um momento histórico. Quem está tendo a oportunidade

de acompanhar esta solenidade por meio da TV Assembleia pode perceber que aqui,

na Casa do Povo, sobre o tapete vermelho - símbolo do triângulo vermelho de nossa

bandeira e que representa a força da transformação, a força das revoluções -, de

cada canto de Minas Gerais, dos nossos sertões, das nossas montanhas, das nossas

planícies  de  Minas,  as  minas de ouro e de  diamante,  estamos recebendo hoje o

nosso maior patrimônio, o nosso maior ouro, essa juventude que valoriza a educação.

Seja bem-vinda, juventude de Minas Gerais.

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa, de quem

partiu essa brilhante ideia de fazer esta homenagem - e a Comissão de Educação
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tem a honra de ser coautora juntamente como V. Exa. -, V. Exa. tem feito uma gestão

marcada pela participação popular, pela presença do povo na Assembleia de Minas

Gerais.  Cumprimento  as  Exmas.  Sras.  Ana Lúcia Almeida Gazzola,  Secretária  de

Educação, que tem uma vida marcada pela educação como ex-Reitora da UFMG e

como nossa Secretária, em cuja pessoa cumprimento todos os gestores presentes

nesta solenidade; Maria Auxiliadora Lara Silva, Diretora da Escola Estadual Afonso

Pena Júnior,  de  São  Tiago,  aqui  representando  as  demais  Diretoras  das  escolas

homenageadas;  e  os  Exmos.  Deputados  Bosco,  Presidente  da  Comissão  de

Educação,  e  Duarte  Bechir,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Educação.  Quero

cumprimentar  também  nossos  Prefeitos,  Vereadores,  Diretoras  de  escolas,

professoras e professores, nossos trabalhadores da educação e, mais uma vez, a

juventude. Sejam todos bem-vindos.

O artigo que deu visibilidade nacional a Minas Gerais como Estado-destaque, mais

próximo do índice de conhecimento esperado, tem o título “Quem quer consegue". De

fato, quem quer consegue, mas não consegue sozinho.

Especialmente no que diz respeito ao sistema educacional,  podemos fazer  uma

analogia  interessante.  Parafraseando  a  Priscila  Cruz,  Diretora  Executiva  da  ONG

Todos pela Educação,  que aqui  também cumprimentamos pelo  belíssimo trabalho

desenvolvido, o nosso sistema educacional precisa funcionar como uma orquestra,

em que todos os instrumentos tocam bem e harmonicamente; um fortalece o outro

para que a música não saia do ritmo.

Gostaria de dedicar esse tempo para parabenizar efusivamente os protagonistas da

nossa orquestra da educação, em especial os nossos maestros, os nossos Diretores

de  escolas,  que,  no  caso  das  escolas-destaque,  foram selecionados  por  critérios

técnicos  e  eleitos  democraticamente  pela  comunidade  escolar.  Conjugando

conhecimento e liderança, eles desenvolvem o trabalho de reger os que estão sob

sua liderança, de forma contínua e harmônica.

Aqui abro um parêntese para defender o critério de escolha da direção, que alia

quesitos técnicos a uma eleição, o qual infelizmente hoje representa apenas 13% do

total das escolas brasileiras. Precisamos chegar aos 100%.

Agora  passo  aos  professores  e  professoras.  Sem  professores  não  há  Juízes,
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médicos, engenheiros, Deputados e Deputadas, cidadãos e cidadãs conscientes e

responsáveis pelos seus atos em favor de uma sociedade mais igual e feliz, como

atualmente percebemos nas campanhas virtuais das redes sociais. Os professores e

as  professoras  merecem  todo  o  nosso  respeito,  respeito  esse  que  passa  pela

valorização, principalmente salarial, da carreira profissional. Desde sempre estamos

reafirmando nosso compromisso com esses profissionais, nas negociações junto aos

governos municipais e aos governos estadual e federal, para que a valorização seja

digna e efetiva.

Os  trabalhadores  da  educação,  em  especial  os  professores  e  professoras,  são

profissionais abnegados cuja dedicação extrapola os limites da sala de aula e faz

nascer  em  nossos  alunos,  futuros  cidadãos  e  cidadãs  do  mundo,  não  apenas  o

conhecimento, mas o entusiasmo e a autoestima.

A esses alunos também rendo minhas sinceras homenagens e deixo um conselho:

Afinem seus  instrumentos.  Estudem!  Dediquem-se!  Aproveitem a oportunidade do

aprendizado, o maior patrimônio que poderão ter para o resto de suas vidas. Queiram

fazer  parte  dessa orquestra.  Joguem bola,  mas façam  o  dever  de  casa.  Joguem

“video game”, na internet ou nas maquininhas, mas dediquem-se aos estudos para

fazer as provas.

O estudo é a chave que pode fazer de vocês cidadãos e cidadãs do mundo, assim

como  já  está  fazendo  com  seus  colegas  da  escola  de  São  Tiago,  que  foram

convidados para irem ao México apresentarem esse belíssimo trabalho.

Gostaria também de destacar o papel dos gestores das diversas esferas do poder

público,  os  governos  municipais,  o  governo  do  Estado,  o  governo  federal,  numa

convergência de governança para que as escolas de cada Município pudesse atingir

a  meta  proposta.  Especialmente  os  governos  municipais,  em  conjunto  com  os

governos  estadual  e  federal,  que,  conscientes  de  que  o  desenvolvimento  é

proporcional ao investimento depositado em educação, zelam e priorizam o setor com

o cumprimento de suas obrigações legais, com a valorização da comunidade escolar

e  as  metas  orçamentárias.  Assim,  reafirmamos  que  quem  quer  consegue,  mas

também acreditamos que quem quer consegue, mas não sozinho.

Aos  nossos  vitoriosos  homenageados  e  homenageadas,  vale  a  pena  encerrar
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nossas palavras lembrando o saudoso Gonzaguinha: "Eu acredito é na rapaziada,

que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé é na fé da moçada, que não foge

da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta é com essa juventude, que não foge da raia a

troco de nada". Parabéns a vocês vitoriosos e muito obrigado!

Entrega de Placas

O locutor - Neste instante, o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, e a

Secretária de Estado de Educação, Ana Lúcia Almeida Gazzola, farão a entrega de

placas alusivas a esta homenagem às escolas das cidades mineiras melhor avaliadas

na Prova Brasil do Ministério da Educação. As placas a serem entregues trazem os

seguintes dizeres: “A educação pública em Minas Gerais sempre foi motivo de honra

para o Brasil. Com excelentes resultados nas avaliações do MEC e o cumprimento

das metas de qualidade do movimento Todos pela Educação, temos razões adicionais

para nos orgulharmos do ensino no Estado. Homenagem da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais por seu destaque no ensino fundamental do País”.

Do Município de São Tiago, Escola Estadual Afonso Pena Júnior. Do Município de

Guaxupé,  Escola  Estadual  Dr.  Benedito  Leite  Ribeiro;  Escola  Estadual  Dr.  André

Cortez  Granero;  Escola  Estadual  Dona  Queridinha  Bias  Fortes;  Escola  Estadual

Major Luiz Zerbini;  Escola  Estadual  Nossa Senhora Aparecida;  e Escola  Estadual

Major  Washington  Ferreira  de  Toledo.  Do  Município  de  Itaú  de  Minas,  Escola

Municipal Engenheiro Jorge Oliva; Escola Municipal Monsenhor Ernesto Cavicchioli;

Escola  Municipal  Carmélia  Dramis  Malaguti;  e  Escola  Municipal  Dr.  Cristiano

Machado.

- Procede-se à entrega das placas.

O locutor -  Convidamos, neste momento, o Deputado Carlin Moura, membro da

Comissão de Educação da Assembleia, para, junto ao Presidente da Casa, Deputado

Dinis Pinheiro, proceder à entrega de mais placas.

Ainda do Município de Itaú de Minas, representante da Escola Municipal Itaú de

Minas. Do Município de Monte Santo de Minas, Escola Estadual Américo de Paiva;

Escola Estadual Dr. Wenceslau Braz; e Escola Estadual de Milagre. Do Município de

Capelinha,  Escola  Estadual  Professor  Antônio  Lago;  Escola  Estadual  Professora

Geralda  Otoni  Barbosa;  Escola  Estadual  Rosarinha  Pimentinha;  Escola  Estadual
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Professora Hermínia Eponina da Silva; Escola Estadual Domingos Pimenta; Escola

Estadual Dr. Juscelino Barbosa e Escola Estadual Bento Rocha de Jesus.

- Procede-se à entrega das placas.

O locutor - Neste instante, o Deputado Duarte Bechir, Vice-Presidente da Comissão

de Educação, juntamente com o Presidente da Casa, fará a entrega de placas.

Para receberem as placas, convidamos os representantes da Escola Estadual Cel.

Coelho,  da Escola Estadual  Sebastião Peçanha de Oliveira e da Escola  Estadual

Profa. Maria Edméia Pimenta de Meira, de Capelinha; da Escola Estadual Targino

Nogueira,  da  Escola  Estadual  Profa.  Norma de  Brito  Piedade  Martins,  da  Escola

Estadual  São Luiz  Gonzaga,  da  Escola  Municipal  Profa.  Júlia  Camões  Vieito,  da

Escola Municipal Maria do Carmo Mendes, da Escola Municipal da Fazenda Santa

Cruz e da Escola Municipal Oscar Araújo, de Elói Mendes.

Neste momento, o Deputado Bosco, Presidente da Comissão de Educação, e o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, farão a entrega das últimas placas.

Convidamos os representantes da Escola  Municipal  Marta  Martins  Machado,  do

Município de Elói Mendes; da Escola Estadual Santana, da Escola Estadual Louis

Ensch,  da  Escola  Estadual  Luiz  Prisco  de  Braga,  da  Escola  Estadual  Manoel

Loureiro, da Escola Estadual D. Jenny Faria, da Escola Municipal Governador Israel

Pinheiro, do Centro Educacional de João Monlevade, da Escola Municipal Cônego

José  Higino  de  Freitas  e  da  Escola  Municipal  Germin  Loureiro,  todas  de  João

Monlevade.

Palavras da Sra. Maria Auxiliadora Lara Silva

Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro, na pessoa de quem cumprimento os demais Deputados da

Casa;  Sra.  Secretária  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola;  autoridades  presentes,

Superintendentes, professores e queridos alunos, boa tarde. É com muita honra que

trazemos hoje o nome da nossa pequena São Tiago para esta Casa. Para conseguir

grandes coisas coisas, é necessário não apenas planejar, mas também acreditar; não

apenas agir, mas também sonhar. E foi assim, acreditando que a educação é o maior

e mais fácil problema imposto ao homem, que nós, da Escola Afonso Pena Júnior,

alcançamos este feito.
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Queremos, então, agradecer, parabenizando todos os envolvidos nessa conquista.

Aos nossos alunos e familiares, protagonistas desse mérito, o nosso incentivo, para

que busquem sempre o  melhor,  lembrando que o  importante  na educação não é

apenas formar para o mercado de trabalho, mas também formar uma nação com

gente  capaz  de  pensar.  Aos  professores  e  funcionários  da  escola,  parceiros  de

caminhada, o nosso reconhecimento pela dedicação e trabalho árduo, tantas vezes

não valorizado.  Aos governantes, os nossos cumprimentos por este momento e o

desejo de que, em nossa parceria, estejamos todos sempre dispostos a buscar a tão

sonhada  qualidade  na  educação,  que  é  um  direito  do  cidadão  e  um  dever  dos

governantes sérios e comprometidos com o seu povo. Obrigada!

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  grupo  do  Projeto  Vida,  da

Assembleia Legislativa, que apresentará a música “É preciso saber viver”, de Roberto

Carlos e Erasmo Carlos.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Secretária Ana Lúcia Almeida Gazzola

Boa tarde a todas e a todos. Estou mancando por  problemas de DNA, data de

nascimento antiga. Torci o joelho ao subir a escada. Precisava ser logo hoje? Mas

estaria aqui nem que fosse de padiola.

Primeiro,  gostaria  de  cumprimentar  o  nosso  Deputado  Estadual  Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, grande defensor da

educação. Esta semana ele nos socorreu novamente, ajudando em negociações em

uma  escola.  Nessa  oportunidade  obtivemos  bons  resultados,  graças  a  ele.

Cumprimento também o Deputado Estadual Bosco, que preside a nossa Comissão

nesta  Assembleia;  o  querido  Deputado  Duarte  Bechir,  Vice-Presidente  da  nossa

Comissão;  e os Deputados Estaduais Bonifácio Mourão e Carlin Moura, membros

também da Comissão. Além desses, cumprimentamos também outros Deputados que

nos ajudam muito, como as Deputadas Estaduais Liza Prado e Luzia Ferreira e os

Deputados  Estaduais  Dalmo  Ribeiro  Silva,  João  Leite,  Arlen  Santiago,  Rômulo

Viegas, Alencar da Silveira Jr. e Tadeu Leite, todos parceiros, independentemente de

partido político, pois educação é mutirão, é uma causa suprapartidária que tem de
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unir todos nós para o futuro do nosso Estado e do nosso país. Muito obrigada aos

Deputados que tanto nos ajudam.

Gostaria  de  cumprimentar  a  Dorinha  e,  na  sua  pessoa,  todas  as  Diretoras  e

Diretores das nossas escolas.

Quero  dizer  que,  há  poucos  dias,  recebemos uma pesquisa  do  Banco  Mundial

constatando o que todos nós sabemos: há uma relação direta entre a qualidade dos

Diretores de uma escola e o desempenho acadêmico dos alunos. Não existe escola

boa  sem  bom  Diretor.  Muito  obrigada  a  cada  um  e  a  cada  uma de  vocês  pelo

trabalho.  Estendam  isso  à  equipe  da  comunidade  escolar.  Como  disse  o  nosso

Deputado Carlin Moura, ninguém trabalha sozinho, somos um coletivo, cada escola é

um mundo que se alimenta de todas as pessoas que nela trabalham, os alunos, os

professores,  os  funcionários,  os  familiares  dos  nossos alunos,  a comunidade que

ajuda cada uma de nossas escolas, enfim, todos são coautores da qualidade que

celebramos aqui hoje. Mas os Diretores conduzem todo o processo. Então parabéns

a cada um e a cada uma, em nome do Governador, em meu nome e no de toda a

equipe da Secretaria de Estado de Educação, a todas as nossas escolas, estaduais e

municipais, porque são todas nossas, uma vez que os alunos são todos mineiros e da

nossa sociedade. Parabéns e muito obrigada.

Cumprimento minhas colegas e meus colegas da Secretaria: Maria Cláudia, nossa

Chefe de Gabinete; e Eunice, que coordena a Superintendência. Quero destacar -

depois,  mencionarei  os  outros  -  os  nossos Superintendentes presentes:  Agda,  de

Varginha;  Lourdinha,  da  Metropolitana D;  Desirée,  da  Metropolita  C;  Cesáreo,  de

Diamantina;  Iracema,  de  Ouro  Preto;  Regina,  de  Nova  Era;  Dalva,  de  Caxambu;

Marícia, de São João del-Rei; Wagner, de Itajubá; e Maria Inês, de Guanhães. Em

nome deles, cumprimento todos os colegas Diretores das demais superintendências,

alguns não tiveram escolas premiadas, mas estamos juntos lutando para que todas

as nossas escolas  estejam entre as  melhores do País.  Cumprimento os  Prefeitos

presentes, nossos grandes parceiros: Denílson, Prefeito Municipal de São Tiago, a

quem já dei os parabéns; e Jorge Lopes, Prefeito de Itaú de Minas. Cumprimento a

Profa. Maria da Conceição Mattos, Secretária Municipal de Educação de São Tiago.

Muitas vezes os Secretários Municipais de Educação são nossos colegas da rede,
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mas são os  principais  parceiros  em toda  a  rede  da educação pública  em Minas

Gerais. Cumprimento também a Profa. Neiva Mourão Generoso, Secretária Municipal

de Capelinha; e o Prof. Fabrício Nereu Brandão, Secretário Municipal de Educação

de João Monlevade. Cumprimento os Vereadores, que também são nossos grandes

parceiros. Quando os Legislativos Municipais assumem a boa agenda da educação,

junto com a nossa Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional e o Senado, existe

esperança.  Juntos  poderemos  construir  bons  caminhos.  Cumprimento  o  Vereador

Cleuber  Luiz,  da  Câmara  de  Capelinha;  os  colegas  Felipe  Estábile,  Diretor  da

Assessoria  de  Relações  Institucionais;  a  Profa.  Raquel  Elizabete,  nossa

Subsecretária de Desenvolvimento de Educação Básica; a Profa. Maria das Graças

Bittencourt,  que  todos  conhecem  como  Fite  e  que  coordena  o  Programa  de

Intervenção Pedagógica; as senhoras e os senhores.

No Congresso  dos  Estados  Unidos,  numa ocasião,  um  desavisado  parlamentar

tomou o microfone e criticou o Executivo pela proposta orçamentária que fazia para a

educação  dos  Estados  Unidos.  O  argumento  daquele  desavisado  parlamentar,

distante de nós - às vezes alguns até mais próximos, mais para dentro das nossas

fronteiras, de qualquer maneira esse era estrangeiro -, disse que não podia aceitar

aquele orçamento porque a educação era uma coisa cara demais. Os profissionais da

educação se levantaram, um deles pediu a palavra e disse ao Deputado: “O senhor

está achando que educação é algo muito caro porque não fez a conta do custo da

ignorância”. Acho que essa é uma frase que deve nos orientar.

Quando ouvi do Presidente Dinis Pinheiro a sugestão - aliás, como sempre faz, ele

me consultou generosamente - e perguntando se seria adequado fazer uma reunião

como esta, tenho de dizer a todos que me emocionei profundamente, porque não é

trivial o que está acontecendo aqui hoje.

Nós temos direito de estar aqui hoje e receber essa homenagem, mas não é trivial

que ela esteja sendo feita. Que o Presidente da Assembleia Legislativa tenha tido

essa ideia, que os Deputados Bosco, Duarte Bechir e Carlin Moura tenham feito o

requerimento, que tantos Deputados - infelizmente, não todos - estejam conosco, isso

me  enche  de  esperança  e  reconhecimento.  Significa  que  a  nossa  Assembleia

Legislativa  sabe  que  deve,  sim,  interromper  uma  reunião  ordinária,  e  qualquer
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assunto  que  estivesse  na  agenda  de  hoje,  para  nos  receber  e  homenagear  a

qualidade  que  vocês  construíram.  Nenhum  assunto  é  mais  importante  que  a

educação.  Lamento  que  nem  todos  os  Deputados  percebam  isso,  mas  tenho

esperança de que um dia perceberão.

Educação  é  a  nossa  única  esperança  de  futuro.  Não  existe  na  humanidade

sociedade civilizada que não tenha construído a sua trajetória civilizacional fora da

educação. Civilização são patamares de direitos que vamos conseguindo. Há muitos

anos, as crianças não tinham direito a opinar, e hoje são protegidas pelo Estatuto da

Criança e do Adolescente, pelos conselhos tutelares e pelo consenso social de que

todos nós temos de garantir-lhes seus direitos até que possam defendê-los por si

mesmas. Há alguns anos, as crianças não tinham direitos, as mulheres não votavam,

os negros não votavam, as minorias não eram reconhecidas, a educação especial

não era obrigação das nossas escolas. São patamares civilizatórios que vão sendo

construídos, sempre por meio da educação e a partir das nossas escolas. Civilização

é  direito,  uma sociedade  pode  se  dizer  civilizada quando  atingiu  um  patamar  de

reconhecimento  dos  direitos.  E  qual  direito  seria  mais  importante  que  o  direito  à

educação? É este que garante os outros, é este que nos qualifica para que possamos

lutar pelos outros. Uma sociedade ignorante não sabe que direitos tem, portanto não

pode lutar por eles.

É nesses jovens que estão aqui e que estão em escolas de qualidade, da qual eles

são coautores e resultados, que temos de nos apoiar para reivindicar uma sociedade

de  direitos.  E  os  nossos  parlamentares,  ao  interromper  a  reunião  da  Assembleia

Legislativa - mesmo com o protesto desavisado de poucos, mas quando a maioria

quis interromper apoiou o Presidente que veio aqui -, estão nos dizendo que temos

esperança  de nos  tornar  um Estado  civilizado.  Espero  que todos  assumam  essa

agenda para o futuro, porque é obrigação de todos nós, não importa de que partido

político sejamos. A educação, como direito social, bem social, direito universal, está

acima de todo e qualquer partido político. É como cidadãos que temos de defender a

educação pública.

Vocês, jovens - ia dizer nossos meninos, mas não quero ser atacada -, saibam que

contam com seus professores e com os profissionais da educação. Saibam que cada
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uma dessas escolas é um mundo do qual vocês fazem parte como protagonistas. A

escola existe para vocês, e todas as nossas reivindicações profissionais, por mais

legítimas que sejam, e são, estão subordinadas ao direito dos alunos. É esse direito

que  os  nossos  coletivos  precisam  defender,  sem  descuidar,  é  claro,  das  justas

reivindicações por melhores salários e condições de trabalho.

Quero dizer aos colegas professores e profissionais da educação que estão aqui, e

em  respeito  aos  nossos  alunos,  que  sabemos  que  temos  muito  a  avançar.  As

remunerações estão longe do patamar minimamente adequado. E vamos avançar.

Avançaremos mês a mês, ano a ano. Implantaremos o “um terço”.  O projeto está

pronto e, após ser mostrado ao sindicato, será encaminhado à Assembleia Legislativa

ainda em julho, porque a implantação do “um terço” exige mudanças em leis que já

estão postas na nossa sociedade.

Estamos reabrindo as férias-prêmio, porque agora estamos com mais tranquilidade

e vamos conseguir  cumprir  todos os compromissos. Mas não vamos parar por aí.

Estamos fazendo estudos sobre o adicional de escolaridade e outros estudos, porque

é uma obrigação do Executivo e do Legislativo melhorar sempre. Agora, precisamos

entender que não se pode reverter, de uma hora para outra, o peso de décadas de

salários defasados e de condições de trabalho inadequados. Mas temos de avançar

sempre.  Tenho  dito  que  precisamos  desenvolver  o  conceito  da  esquizofrenia

produtiva: com uma mão, reconhecer os avanços. Sou professora, não sou política,

então  posso  dizer  que  reconheço  e  agradeço  ao  Governador,  aos  nossos

parlamentares, que votaram a lei sustentável que podíamos cumprir, porque de nada

adiantaria  votar  aquilo  que,  seis  meses  depois,  não  conseguíssemos  honrar.

Agradeço,  e,  com a  outra  mão,  vamos  reconhecer  o  que falta  avançar  e  vamos

priorizar juntos.

Tenho ido a todas as superintendências, tenho-me reunido com todos os Diretores

de escola e tenho dito: ajudem-me a identificar as próximas prioridades, e por elas

vamos lutar,  com o Governador,  com os nossos parlamentares, e vamos avançar

sempre. Estamos muito longe ainda de aonde precisamos chegar, mas avançamos,

sim, e é preciso reconhecer também.

Aos alunos quero contar uma historinha que tenho usado sempre. Sou professora
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de  Português,  então  gosto  muito  de  literatura,  vocês  vão  me  permitir  usar  um

pouquinho da minha história como professora.

Há um livro muito bonito, chamado “Memorial do convento”, do escritor português

José Saramago.  É uma história  que se passa na Idade Média,  durante  a grande

peste. O personagem se chama Baltazar e, como bom português, que de vez em

quando tem ideias um pouco mirabolantes, ele acordou uma manhã e falou: “Hoje

vou inventar o avião”. Havia alguns problemas no plano dele, porque não havia avião,

a palavra não existia. Então ele batizou de passarola o avião que iria inventar - ele é o

precursor do Santos Dumont.

E  inventou  a  passarola.  Passarola  de  português  tem  algumas  dificuldades.  A

passarola não voava, ele tentou vários combustíveis, e nada funcionou, nada de a

passarola  voar.  Mas  aí  ele  se  lembrou  de  que  a  mulher  dele,  que  se  chamava

Blimunda, tinha uma característica muito estranha. Quando ela estava em jejum, se

ela olhasse para você, engolia sua alma. É claro que você morria, porque sem alma

não poderia continuar vivendo. Então, havia uma grande peste em Portugal naquele

momento, e eles começaram a percorrer juntos as ruas de Lisboa. Cada vez que

alguém estava a ponto de morrer, a Blimunda, sempre em jejum, tirava a venda dos

olhos, olhava para aquela pessoa moribunda e lhe sugava a alma, e a pessoa morria.

Com  todas  as  almas  que  a  Blimunda  sugou  das  várias  pessoas,  colocou-se

combustível na passarola, e ela alçou vôo.

A educação é como a passarola de Baltazar, precisa das nossas almas, de todos

nós, das nossas famílias, das famílias de nossos alunos, de cada jovem que vem

trabalhar conosco para aumentar o seu conhecimento e o seu capital. Ela precisa de

todos nós, profissionais da educação, parlamentares, governantes e até daqueles que

estão contra, porque, em última análise, se as nossas almas todas se somarem, não

há passarola que não vá alçar voo da melhor maneira.

As escolas que estão aqui hoje, dos nossos 10 Municípios, somaram as melhores

almas. E, em honra da educação pública de Minas Gerais, deram uma demonstração

de que quem quer consegue coletivamente e da melhor maneira. Fico extremamente

orgulhosa por estar aqui hoje. Sou professora, estou Secretária, toda a minha carreira

é uma carreira de educadora. Sempre fui uma pessoa de educação pública e tenho
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absoluta convicção de que a única forma de inclusão social verdadeira e sustentável

é a educação, e seu melhor instrumento é a educação pública.

Meu pai é filho de um imigrante italiano que chegou ao Brasil analfabeto e pobre.

Estudou meu pai em escolas públicas, ele alfabetizou o seu pai quando seu pai já

tinha 35 anos.

Ele  foi  a  primeira  pessoa  de  nossa  família  a  conseguir  um  diploma  de  curso

superior, formando-se advogado pela UFMG. E eu, sua filha, terceira geração, tive o

privilégio de ser  Reitora da universidade onde meu pai  se diplomou.  Acredito em

histórias como essa, pela qual não fiz nada, pois fui a terceira geração que já teve

todas as condições. Só me bastou estudar com seriedade. Tive todas as condições a

meu favor, mas meu pai e meu avô não as tiveram, e foi pela educação que eles me

trouxeram até aqui.

Confio que a educação pública é o nosso grande patrimônio. A vocês, jovens, muito

obrigada,  porque  estão  reafirmando  isso  publicamente,  onde  isso  tem  de  ser

afirmado, interrompendo,  sim,  as  reuniões ordinárias  ou extraordinárias. É preciso

que o mineiro reconheça o que faz de bom. Mineiro não pode ser solidário só no

câncer,  como diz  o  nosso  provérbio  meio  folclórico,  mas  infelizmente  um  pouco

verdadeiro. Mineiro tem de reconhecer o resultado de um trabalho que é de todos.

Estamos  aqui  hoje  reconhecendo  a  vocês.  Muito  obrigada,  Presidente.  Muito

obrigada,  Assembleia  Legislativa.  Se  não  fosse  aqui,  onde  seria  esse

reconhecimento? Tem de ser aqui na Casa do Povo. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente.

Que desafio enorme me propiciaram: falar após essa oração esplêndida da querida

Secretária  Ana  Lúcia.  Parabéns,  Ana  Lúcia!  Cada  dia  mais,  mineiros  e  mineiras

enchem  seu  coração  de  orgulho  face  à  sua  mente  iluminada  e  seus  préstimos

extremamente valorosos à educação de Minas.

Quero saudar os queridos e fraternos amigos, Deputados Duarte Bechir, Bosco e

Carlin  Moura,  autores  deste  iluminado  requerimento.  Quero  cumprimentar  com

encantamento e enorme satisfação a nossa amiga -  permita-me assim chamá-la -

Maria Auxiliadora, Diretora da Escola Estadual Afonso Pena Júnior. Por meio dessa

notável figura humana, quero abraçar com afinco e carinho todas as Diretoras e os
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Diretores, os Vice-Diretores e os Professores presentes. Quero saudar os Prefeitos,

os Vice-Prefeitos, Vereadores e lideranças municipais presentes. Quero cumprimentar

essa belíssima plateia constituída por essa juventude tão distinta que encanta a cada

um de nós. Quero também cumprimentar a imprensa.

Querida  Secretária  Ana  Lúcia,  sempre  depositei  enorme  crença  na  força

transformadora da vida pública. Eu a tenho como depositária dos meus ideais, dos

projetos  e  dos  sonhos  e  procuro,  por  intermédio  dela,  executá-los,  cultivá-los  e

praticá-los.

Aqui cheguei muito cedo em 1994, provavelmente com a idade do Bosco. Em 1994,

eu era o caçula da Assembleia de Minas. Hoje exerço o mandato pela quinta vez

consecutiva  e,  por  generosidade  dos  colegas,  na  condição  de  empregado  dos

colegas  e  dos  mineiros  e  mineiras,  exerço  a  mais  elevada  tarefa  que  Deus  me

concedeu  e  que  os  mineiros  me  propiciaram:  a  Presidência  deste  Parlamento.

Parlamento que é do nosso povo, da nossa gente e da nossa sociedade.

Nessa minha breve passagem, procuro exercer minha tarefa com afinco, energia e

disposição. Queridos jovens, estudantes, professores e obreiros da educação, com a

alma  genuflexa,  ao  recepcionar  o  requerimento  dos  queridos  colegas,  de  pronto

percebi a clareza, a limpidez, a inteligência e o mérito da proposição. Jamais poderia

imaginar  que  esse  meu  genuíno  deferimento  pudesse  provocar  qualquer

questionamento, de qualquer denominação e de qualquer dimensão. Sou filiado ao

PSDB, com muito orgulho, e tenho apreço e admiração por todos os partidos por

entender que cada um, da sua forma, com sua riqueza, seus atributos e predicados,

contribui para melhorar a vida das pessoas. Essa é a nossa função, ou seja, melhorar

a vida das pessoas. Se a vida pública não tiver esse objetivo, se o empregado da

população  não  exercitá-lo,  ela  se  torna  pífia,  pequena,  torpe,  sem  significado.  É

dessa forma que abracei a vida pública, ou ela me abraçou por influência do meu

saudoso pai, que foi Vereador em Ibirité, cidade muito pobre, e pela convivência muito

amiga e fraterna com a minha querida mãe, professora, que a Secretária Ana Lúcia

conhece muito bem, e há anos e anos se dedica, com ideal missionário, à educação

de Minas. Hoje, depois de tanto tempo nessa estrada, ela ainda encontra energia,

força para presidir a Fundação Helena Antipoff  e integrar o Conselho Estadual de
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Educação. Mesmo sendo oriunda de família simples e genuína, teve a felicidade e a

dádiva de colecionar títulos universitários e sempre passar em 1º lugar nos certames

públicos que enfrentou. Isso nos dá muita alegria.

Fiz esse deferimento com a melhor das intenções, com a alma boa e pura, com

generosidade  e  simplicidade  inerentes  ao  ser  humano.  Mesmo  diante  dos

questionamentos feitos aqui antes do início deste momento memorável, quero dizer

aos queridos colegas que compõem de forma brilhante a Oposição nesta Casa que

continuo  devotando-lhes  profundo  respeito,  admiração.  Depois  de  tantos  anos

exercendo a vida pública,  posso não ser um homem virtuoso,  mas tenho a plena

consciência de que a tolerância é algo inerente a quem abraçou a vida pública como

verdadeiro sacerdócio. Dessa forma continuarei caminhando, com os mesmos passos

simples e genuínos da campanha inicial de 94. Sempre haverei, nesta Casa do povo,

nesta  Casa  da  nossa  gente,  nesta  Casa  da  convivência  entre  diferentes,  de

recepcionar todos os requerimentos com atenção e cordialidade inerentes à minha

simples peregrinação pela vida pública.

Portanto, queridos jovens, obreiros da educação, professores, este é um momento

memorável para cada um de vocês, mineiros e mineiras, e para todos nós. Vocês

elevaram a história e o nome de Minas Gerais, vocês conseguiram colocar em prática

uma sábia frase de Paulo Freire: “Ninguém se educa sozinho. Os homens se educam

em  comunhão”.  Aqui  está  o  retrato  literal  desse  ensinamento.  Obrigado  por

partilharem com a Assembleia de Minas este momento memorável, que haverei de

carregar  em meu coração,  como relíquia permanente e eterna.  É bom saber  que

juntos, unidos, com os mesmos propósitos e sonhos, com força, dedicação, energia,

entrega e acima de tudo amor a essa causa, estamos celebrando Minas Gerais com

uma educação vanguardista de âmbito nacional.

Das  334  escolas  avaliadas,  108  são  da  querida  Minas  Gerais.  Dentre  as  10

primeiras colocadas, 7 são mineiras, sendo 5 primeiras colocadas. É algo que nos

enche de orgulho e alegria. Vale a pena acreditar. Vale a pena continuar semeando a

paz, a alegria, o contentamento, qualificando os professores e buscando a cada dia

incentivá-los mais e remunerá-los da melhor maneira possível. Vale a pena fazer esse

mutirão do bem, esse mutirão da cidadania, esse mutirão da educação, porque não
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existe desenvolvimento, não existe prosperidade, não existe justiça social que não

sejam  baseados  no  fortalecimento  e  no  investimento  incansável  na  educação,

sobretudo a educação de qualidade, que vocês, de forma magistral, estão ofertando a

Minas e a todo o Brasil. É isso que nos dá força, coragem, ânimo e disposição para

continuar abraçando a vida pública.

Como Presidente deste Parlamento, quero abraçar cada um de vocês, abraçar os

seus  familiares,  abraçar  todos  os  obreiros  da  educação,  jovens,  estudantes  e

professores. Minas agradece por esse momento magnífico, esplêndido e memorável.

Que essa bela missão de comunhão possa ser partilhada por tantos outros mineiros,

por  tantos  outros  brasileiros.  Que  tantas  outras  escolas  e  obreiros  da  educação

continuem  buscando  a  educação  de  qualidade  e  se  sintam  incentivados  e

estimulados por esse belíssimo exemplo de educação de qualidade.

Quero aqui deixar a minha palavra de agradecimento, a minha gratidão, e reafirmar

o compromisso deste Parlamento com uma educação de qualidade. Certamente, por

meio  desses  exemplos  vivos  que  ora  vivenciamos,  haveremos  de  qualificar  os

inovadores do futuro, construir um futuro melhor e escrever uma história de honradez

da  vida  pública  e  de  elevação  da  qualidade de vida  por  intermédio  de  uma boa

educação.

Relembro Barack  Obama, quando disse uma expressão que muito marcou:  “As

mazelas existentes entre as regiões mais pobres e o colapso cultural que lhes atinge

não serão solucionados somente com a força do poderio econômico”. No entanto,

será  superado,  sim,  com  esse  belo  exemplo  de  comunhão  ora  apresentado  por

vocês, queridos mineiros e mineiras. Por meio desses valores: abnegação, coragem,

disposição,  entrega,  amor,  sobretudo,  com  esse  espírito  de  solidariedade,

construiremos  um  Estado  melhor,  um  Brasil  muito  mais  justo  e  mais  solidário.

Amamos Minas Gerais. Minas são muitas, mas o nosso sonho é este: que todas as

Minas possam ser  igualitárias,  justas  e  que todos  os mineiros  possam expressar

aquele rosto de alegria e de contentamento. Esse é o meu sonho e certamente o

sonho de cada um de nós.

Quero, ao cabo dessa minha simples missão, ter a felicidade, sob a bênção do Pai

celestial, de percorrer Minas Gerais e encontrar, acima de tudo, aquele cidadão mais
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simples e ouvir dele a afirmação de que valeu a pena acreditar na Assembleia, valeu

a  pena  acreditar  no  Deputado,  valeu  a  pena  acreditar  no  seu  educador,  no  seu

professor, no seu mestre e que valeu a pena buscar uma educação de qualidade,

sempre transformadora de seus ideias.

Portanto, a todos vocês, o nosso abraço. Continuem assim brilhando, continuem

assim despertando essa energia positiva, continuem assim incentivando a cada um

de  nós,  para  que,  através  dessa  belíssima  educação  de  qualidade,  possamos

construir um belo Estado e atingir o mais rápido possível aquele destino sonhado e

preconizado por todos nós. O destino da paz, do amor, da solidariedade, o destino da

justiça social.

Parabéns, Secretária Ana Lúcia; parabéns, Governador Anastasia; parabéns a cada

um de vocês. Obrigado. Minas agradece a todos vocês, bravos defensores e obreiros

da educação. O futuro conta com vocês. Minas conta com vocês. O Brasil conta com

o apoio e com essa paixão de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Paz e

alegria.  Viva  essa  juventude  maravilhosa,  vivam  os  professores,  os  diretores.  A

Assembleia é de vocês.  Um beijo  no coração. A Presidência manifesta a todos o

agradecimento  pela  honrosa presença -  espero  que possam  voltar  o  mais  rápido

possível e tantas outras vezes.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 16h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os Deputados Doutor  Viana,

João  Vítor  Xavier,  Délio  Malheiros  (substituindo  o  Deputado  Romel  Anízio,  por

indicação da Liderança do Bloco Avança Minas) e Rômulo Viegas (substituindo o

Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Carlos

Mosconi  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Doutor Viana, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

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

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
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e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que foi prorrogado até o dia

28/6/2012 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 3.164/2012.

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 2.745/2011 com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão de Constituição e

Justiça,  e  com  as  Emendas  nºs  3  na  forma da Subemenda nº  1  e  18  a  20,  da

Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda nº 17, da Comissão

de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – Tiago Ulisses.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 9h15min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo  Lamac,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas,  Sargento  Rodrigues  e  Adelmo  Carneiro  Leão

(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), membros

da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

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

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

discutir a transferência de 17 pacientes do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg - em 30/4/2012, da Clínica Serra Verde para a

Casa de Saúde Santa Izabel, hospital psiquiátrico privado localizado em Barbacena,

desrespeitando o direito de desinstitucionalização, previsto em lei, e discutir e votar

proposições da Comissão. Logo após, esclarece que a parte da reunião destinada a

ouvir  convidados foi cancelada. O Presidente comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios do Deputado Estadual Sávio Souza Cruz, encaminhando a
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esta  Comissão,  para  tomada  de  providências,  denúncia  de  violação  dos  direitos

humanos por parte da Mineradora Ferrous, durante a construção e implantação do

mineroduto que liga Congonhas (MG) a Presidente Kennedy (ES), em especial nos

Municípios  de  Presidente  Bernardes  e  Viçosa  (MG);  e  do  Sr.  Sebastião  Nunes,

Presidente do Sindicato Rural de Patrocínio, publicado no “Diário do Legislativo” de

31/5/2012.  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  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  sejam

convidados o Sr. André Estevão Ubaldino, Procurador de Justiça e Coordenador da

Promotoria de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais,

o Corregedor-Geral da PMMG e o Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado para

participarem da visita desta Comissão à sede da Delegacia de Polícia Federal em

Juiz de Fora, no dia 15/6/2012, às 10 horas, com a finalidade de ouvir denúncias

sobre as atividades do crime organizado nesse Município, envolvendo autoridades

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

Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado e Fred Costa (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 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

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: em turno único, os Projetos de Lei nºs
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1.917, 2.569 e 2.722/2011, 2.911 e 3.115/2012 (Deputado Elismar Prado). Passa-se à

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

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

aprovados,  em turno único,  cada  um por  sua vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.917,

2.527/2011 com a  Emenda  nº  1,  2.569,  2.722,  2.766/2011 e  2.911/2012,  os  dois

últimos  com  a  Emenda  nº  1,  e  3.115/2012,  que  receberam  parecer  por  sua

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

Requerimentos  nºs  3.020,  3.022,  3.023,  3.054,  3.061,  3.084,  3.145,  3.184  e

3.206/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.508/2011 e 2.860/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. O Presidente deixa de receber, nos termos do

art. 173, III, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a

implantação dos pontos de cultura no Estado. Submetidos a votação, cada um por

sua vez,  são aprovados os requerimentos dos  Deputados  Elismar  Prado em que

solicita seja encaminhado às Secretarias de Estado de Cultura e de Educação pedido

de providências para analisar a possibilidade de incluir no acervo das bibliotecas da

rede estadual de ensino exemplares das obras "Motins do Sertão", "Alvará do Perdão

Concedido a Dona Maria da Cruz,  Viúva" e "Capítulos Sertanejos",  que tratam da

riqueza cultural da Região Norte do Estado; Fred Costa (2) em que solicita sejam

realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  debater  a  gratuidade  do acesso  a

eventos culturais  no Estado para os  músicos inscritos  na Ordem dos Músicos de

Minas Gerais e o fim da oferta de vagas de estacionamento no entorno das igrejas

em  Belo  Horizonte;  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações sobre os valores obtidos

nos últimos cinco anos com a arrecadação da taxa de segurança pública de forma

discriminada,  conforme  os  incisos  do  art.  113  da  Lei  nº  6.763,  de  26/12/75  e  à

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre a destinação dos

recursos obtidos nos últimos cinco anos com a arrecadação da referida taxa; e Célio

Moreira em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda, às
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Polícias  Civil  e  Militar,  ao  Corpo  de  Bombeiros  e  à  Associação  Brasileira  dos

Promotores de Eventos pedido de providências para que seja constituído grupo de

trabalho,  com  a  participação  de  parlamentares  e  de  representantes  dessas

instituições,  com a finalidade de formular propostas relativas à taxa de segurança

pública,  aos  laudos  técnicos  emitidos  pelo  Corpo  de  Bombeiros  e  ao  desvio  de

conduta de profissionais de segurança pública em eventos particulares promovidos

no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.129/2012

Comissão de Saúde

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Resgatando Vidas - ARV -, com sede no

Município de Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.129/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Resgatando Vidas - ARV -, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  contribuir  para  a

recuperação de dependentes químicos.

Com o propósito de proporcionar  um ambiente favorável  ao estabelecimento de

vínculo de ajuda mútua e à reestruturação biopsicossocial de indivíduos dependentes

de substâncias  tóxicas,  a  instituição apoia  essas  pessoas,  buscando garantir  sua
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reabilitação plena; orienta sobre uma nova vida, com padrões saudáveis, com alegria

e  significado  social;  acompanha  a  reinserção  social  dos  recuperandos;  difunde

valores  universais  como  ética,  paz,  cidadania,  direitos  humanos  e  democracia;

promove a alfabetização e a educação informal de seus assistidos; realiza atividades

recreativas, esportivas e culturais.

Tendo em vista o importante trabalho humanitário  desenvolvido  pela Associação

Resgatando Vidas,  consideramos meritória  a iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.129/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2012.

Neider Moreira, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 14/6/2012, a seguinte comunicação:

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

Francisco de Carvalho, ocorrido em 27/5/2012, em Santa Rita do Sapucaí. (- Ciente.

Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Escola Estadual Américo Dias Pereira pelos 80 anos de

sua fundação (Requerimento nº 2.975/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Companhia Fabril Mascarenhas pelos 125 anos de sua

fundação (Requerimento nº 2.999/2012, do Deputado Neider Moreira);

de congratulações com a Escola Estadual Monsenhor José Paulino pelos 100 anos

de sua fundação (Requerimento nº 3.048/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Elói Mendes pela 7ª posição entre os 10

Municípios  brasileiros  com  melhor  resultado no  ensino  público,  de  acordo com o
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"ranking" da ONG Todos pela Educação, publicado pela revista "Veja" em 13/5/2012

(Requerimento nº 3.049/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Extrema pela conquista do Prêmio

Greenvana  Greenbest,  na  categoria  Iniciativas  Governamentais,  com  o  Projeto

Conservador das Águas (Requerimento nº 3.075/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Flávio  Roscoe  Nogueira,  Diretor  da  Colortextil

Participações  Ltda.,  por  ter  sido  agraciado  com  a  Comenda  do  Mérito  Industrial,

outorgada  pela  Fiemg (Requerimento  nº  3.076/2012,  do  Deputado  Dalmo Ribeiro

Silva);

de  congratulações  com  os  Srs.  Manoel  Arcísio  Rocha  Araújo,  Arcênio  Coelho

Mendonça e Anderson Pereira dos Santos por sua posse na Diretoria Executiva da

Unimed de Governador Valadares (Requerimento nº 3.077/2012, do Deputado Jayro

Lessa);

de congratulações com as comunidades de São Tiago, Guaxupé, Itaú de Minas,

Monte Santo de Minas, Capelinha e João Monlevade pelo fato de esses Municípios

terem figurado entre os 10 primeiros no "ranking" da ONG Todos pela Educação que

faz um  diagnóstico  do  ensino  público  brasileiro  (Requerimento  nº  3.078/2012,  do

Deputado Marques Abreu);

de congratulações com a Sra. Maria Auxiliadora Silva, Diretora da Escola Estadual

Afonso Pena Júnior, pela conquista de um campeonato nacional de robótica por um

grupo de alunos da referida Escola, o qual representará o País no circuito mundial

(Requerimento nº 3.079/2012, do Deputado Marques Abreu);

de congratulações com a Escola Estadual Nossa Senhora do Belo Ramo, de ensino

fundamental e médio, pelos 50 anos de sua fundação (Requerimento nº 3.081/2012,

do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Sr.  Guilherme  Madeira  Dezem,  Juiz  da  2ª  Vara  de

Registros Públicos de São Paulo, pela retificação do atestado de óbito do militante

comunista João Batista Drummond, fazendo constar que sua morte foi decorrente de

torturas  sofridas  no  DOI-Codi  do  II  Exército  (Requerimento  nº  3.082/2012,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);
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de congratulações com a Sra.  Cláudia Rezende,  jornalista,  pela matéria "Novos

fatos descortinam a ditadura", publicada no “Jornal Tudo”, número 57 (Requerimento

nº 3.083/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Sr.  Fernando  Ferreira  Duarte  por  sua  posse  como

Supervisor Técnico do Dieese no Estado (Requerimento nº 3.085/2012, do Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano pelo evento

"Diga  adeus  à  violência"  (Requerimento  nº  3.086/2012,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da Fiemg, pelo Dia

da Indústria (Requerimento nº 3.087/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Cemig pelos 60 anos de sua fundação (Requerimento nº

3.146/2012, do Deputado Neilando Pimenta);

de congratulações com o Ten.-Cel. Ronan Gouveia, Comandante do 39º Batalhão

da PMMG; com o Cap. Danteskan Serra Soares, Comandante da 84ª Companhia

Militar da PMMG; com o Maj. Flávio Donato da Silva, Comandante da 26ª Companhia

da PMMG; com o Cap.  Paulo Roberto Alves Pereira,  Comandante do Pelotão de

Choque da 1ª Companhia de Missões Especiais, e com os 300 policiais militares que

menciona,  pelo trabalho de prevenção e proteção dos foliões por  ocasião da 20ª

edição  do  carnaval  fora  de  época  Banda  Mole,  no  Município  de  Contagem

(Requerimento nº 3.210/2012, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 207ª CIA TM / 24º BPM

e na 106ª CIA ENS TREIN / 8º BPM, pela atuação em sítio situado no Município de

Varginha,  que culminou na apreensão de drogas, armas, dinheiro e na prisão em

flagrante delito dos nove envolvidos (Requerimento nº 3.211/2012, da Comissão de

Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/5/2012

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por

indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o  Deputado Rogério Correia.  Havendo número regimental,  o  Presidente,

Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 2.783/2012 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 3ª Fase da Ordem

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

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para tratar do

projeto de construção de barragem na Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Pintos, no

Município  de  Itatiaiuçu,  pela  empresa MMX.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  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 junho de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – Antônio Júlio – Duarte Bechir.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/5/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,
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Carlin Moura, Sebastião Costa e Glaycon Franco (substituindo o Deputado Neilando

Pimenta, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

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

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

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

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

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos do  Deputado André Quintão em que solicita  seja  realizada visita  à

Praça da Estação no dia 18/5/2012, às 9 horas, quando acontecerão as atividades do

Dia  Nacional  da  Luta  contra  o  Abuso  e  a  Exploração  Sexual  de  Crianças  e

Adolescentes, e será realizado o "banner humano"; do Deputado Carlin Moura em

que  solicita  seja  realizada  visita  à  Cemig  no  dia  17/5/2012,  às  16  horas,  com a

finalidade  de  tratar  sobre  o  fornecimento  de  energia  elétrica  para  a  comunidade

Nascente Imperial, em Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença 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 junho de 2012.

André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 29/5/2012

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Luzia Ferreira e

Liza Prado e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de requerimento  da  Deputada  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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados
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requerimentos da Deputada Rosângela Reis (3) em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Defesa Social pedido para que informem

o montante total e regional de recursos financeiros investidos pelo governo em ações

de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado e no

Vale  do  Aço;  seja  encaminhado  à  Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de

providências  para  a  agilização  da  instalação  e  a  manutenção  da  Vara  Criminal

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Ipatinga; e seja

encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga e ao Comando da 12ª

Região  da  PMMG pedido  de  informações para que enviem os  dados  estatísticos

referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher nos Municípios da Região

Metropolitana  do  Vale  do  Aço.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença 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 junho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.843/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Carlos Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  o  Programa de Atendimento  Integrado,  com

sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.843/2011 pretende declarar de utilidade pública o Programa

de Atendimento Integrado, com sede no Município de Ipatinga, entidade de direito
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privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo atender indivíduos em situação de

vulnerabilidade e de risco social com programas específicos para cada faixa etária.

Na consecução de seu objetivo, a instituição organiza programas de assistência e

atendimento  à  saúde  e  ao  desenvolvimento  social;  promove  o  acesso  de  seus

assistidos a programações culturais,  desportivas, educativas, de lazer e de saúde;

assegura ao adolescente a educação profissional; incentiva o voluntariado; apoia a

integração  social  de  jovens,  adultos,  idosos  e  pessoas  com  deficiência;  realiza

programas de treinamento, qualificação e atualização profissional;  e  acompanha a

reabilitação de dependentes de álcool e outras drogas e sua reinserção social.

Tendo em vista o relevante trabalho social realizado pelo Programa de Atendimento

Integrado no Município de Ipatinga, consideramos meritório que lhe seja outorgado o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.843/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de junho de 2012.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.795/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Organização  Arte  e  Vida  Solidária,  com  sede  no

Município de São Pedro dos Ferros.

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  2.795/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização Arte e Vida Solidária, com sede no Município de São Pedro dos Ferros,
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter sociocultural.

A instituição tem como propósito defender os bens e direitos difusos relacionados

ao  meio  ambiente  e  ao  patrimônio  cultural;  estimular  o  aperfeiçoamento  e  o

cumprimento  de  legislação  que  instrumentalize  a  consecução  desse  propósito;

promover ações que visem à preservação e ao desenvolvimento social e cultural da

região; incentivar a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais.

Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela Organização Arte e Vida Solidária

no Município de São Pedro dos Ferros, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.795/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 14 de junho de 2012.

Rosângela Reis, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

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  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 na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência:  ofício  do  Sr.  Vicente  de  Paula  Moreira  de  Souza,  Vereador  da

Câmara Municipal de Caxambu, informando que o imóvel, de propriedade do Estado,

no qual funciona a Vara do Trabalho no Município ficará vago em breve e solicitando

que esta Comissão faça gestão junto ao Governador do Estado para que se estude a

possibilidade de se instalar uma área integrada de segurança pública no local. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.545/2011 na  forma do  vencido  no  1º  turno (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva ; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.128/2011 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relatora: Deputada Maria Tereza Lara ). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

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

3.202/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues em que solicitam
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seja encaminhado ao Governador  do Estado pedido de providências para realizar

estudos visando a instalação de uma sede da área integrada de segurança pública

em  imóvel  de  propriedade  do  Estado  localizado  no  Município  de  Caxambu;  do

Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado à Corregedoria da

Polícia Civil pedido de informações sobre a apuração do furto de 700kg de maconha

da Delegacia de Polícia de Iturama, com envio a esta Casa de cópia da conclusão da

investigação,  se  encerrada,  ou,  caso  contrário,  de  cópia  das  diligências  e

providências que já foram adotadas; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3) em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  pedido  de

providências para que não interrompa o funcionamento de postos de fiscalização no

Estado; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

pedido de providências para viabilizar o projeto técnico que autoriza a realização de

obras de  acostamento  na  Rodovia  MG-290,  do  Município  de  Pouso Alegre  até a

divisa do Estado de São Paulo, passando pelos Municípios de Borda da Mata, Ouro

Fino e Jacutinga,  bem como para que realize estudo de cobrança de pedágio de

veículos pesados nos postos fiscais;  seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Defesa Social  e à Secretaria  de Estado de Agricultura,  Pecuária e Abastecimento

pedido de informações sobre o projeto e as ações que estão sendo praticadas em

relação ao roubo de gado e máquinas agrícolas 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, 19 de junho de 2012.

João  Leite,  Presidente  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Maria  Tereza  Lara  –  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 13/6/2012

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Bosco e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo
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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”,  na  data

mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Darlan  Dias  Coelho,  Presidente  do

Diretório  Acadêmico da Faculdade de Engenharia  da  UEMG em João Monlevade

(31/5/2012); da Sra. Márcia Nogueira Amorim, Reitora do Instituto Metodista Izabela

Hendrix  (1º/6/2012)  e da  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do

Sind-UTE-MG  (5/6/2012).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.994 e 3.059/2012, que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 3.159 a 3.161, 3.165 e 3.200/2012. 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 Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Bosco e

Carlin  Moura  (4)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao Ministério  de  Educação

pedido de providências para viabilizar a inclusão do Município de São Joaquim de

Bicas na fase quatro de expansão do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG –,

com celebração de convênio entre o referido Município, a Secretaria de Estado de

Educação – SEE – e o IFMG; sejam encaminhados à SEE, ao IFMG e à Prefeitura

Municipal de São Joaquim de Bicas pedidos de providências para que seja firmado

convênio  entre  o Município de  São Joaquim de Bicas  e o IFMG para a  imediata

implantação  de  uma  unidade  do  referido  Instituto  no  Município.  É  recebido  pela

Presidência o requerimento do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja realizada

reunião com convidados para discutir o Projeto de Lei nº 3.128/2012, em tramitação

nesta Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir – Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 260/2012*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei  nº 2.745, de 2011, que cria as

carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria

de Estado de Saúde,  e de Médico Perito,  no  âmbito  da Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13 de janeiro

de 2005, nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro  de  2007,  que  dispõe  sobre  as  autoridades  sanitárias  de  regulação  da

assistência  à  saúde  e  de  auditoria  assistencial  do  SUS  e  institui  prêmio  por

desempenho de metas.

A presente emenda altera os valores das tabelas de vencimento básico propostos

para a carreira de Médico Perito no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento

e  Gestão  -  SEPLAG.  A  proposta  visa  assegurar  isonomia  entre  os  valores  de

vencimento básico previstos para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo e os

valores dos contratos administrativos referentes à função de médico.

Destaco que os valores de  impacto  financeiro decorrentes da  emenda proposta

para o PL 2.745/2011 estão em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

bem como com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.  Ademais,  informo  que  as  despesas  decorrentes  da  referida  emenda  não

afetarão as metas de resultados fiscais.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  propor  a  presente

Emenda.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 2.745, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011

Dê-se ao Anexo VII do Projeto de Lei nº 2.745, de 2011, a seguinte redação:

“ANEXO VII

(a que se refere o art. 27 da Lei nº de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO PERITO

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico Perito, carga horária 20

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.06.2012.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 261/2012*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 3.099, de 2012, que promove

incorporação  de  parcela  da  GEDIMA ao  vencimento  básico  dos  servidores  das

carreiras  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  reajusta  as  tabelas  de  vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13 de janeiro de 2005, e nº 18.974, de 29 de junho de 2010, e dá outras providências.

As emendas encaminhadas têm como objetivo promover ajustes à legislação de

pessoal em vigor, tendo em vista o seu aprimoramento e a redução das distorções

existentes entre as carreiras do Poder Executivo.

Para  melhor  compreensão do conteúdo das emendas,  faço anexar,  em teor  de

cópia, a Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,

titular do órgão responsável por propor e executar as políticas públicas de recursos

humanos da Administração Pública do Poder Executivo.

Anoto,  por fim, que os valores de impacto financeiro decorrentes das alterações

propostas  no  incluso  projeto  foram  aprovados  de  acordo  com  a  disponibilidade

financeira  e  orçamentária  e  são  compatíveis  com  os  limites  de  despesas

determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.099, de 2012.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Referente às Emendas ao Projeto de Lei nº 3.099/2012

São os seguintes esclarecimentos sobre as emendas ao Projeto de Lei nº 3.099, de

2012, propostas por esta Secretaria para encaminhamento à Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais:

A Emenda nº 4 promove ajustes nas regras de ingresso, no posicionamento e na

estrutura  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Superior.  Trata-se  de  medidas

necessárias  para  viabilizar  o  ingresso  de  mestres  e  doutores  com  remuneração

compatível com a respectiva formação na Universidade do Estado de Minas Gerais,

na  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  e  na  Fundação  Helena  Antipoff.

Paralelamente, promove-se a valorização dos professores que já integram os quadros

das entidades supracitadas e que possuem título de pós-graduação stricto sensu.

Na esteira da valorização da escolaridade do Professor de Educação Superior, a

Emenda nº 5 altera a redação do art. 5º do Projeto de Lei nº 3.099/2012, reduzindo os

prazos para concessão de promoção para o servidor que concluir curso de mestrado

ou doutorado.

A Emenda nº 6 altera a estrutura das carreiras de Médico e de Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia, pertencentes, respectivamente, à Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais – FHEMIG - e à Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  HEMOMINAS,  visando  ampliar  as

perspectivas  de  crescimento  na  carreira  para  os  profissionais  que  investirem  no

aprimoramento de sua qualificação. Nesse sentido, propõe-se o acréscimo do nível VI

às  carreiras  supracitadas,  bem  como a  redução  do  interstício  de  promoção  para

quatro anos caso o servidor possua residência médica com pré-requisito. Além disso,

há  a  previsão  de  reposicionamento  no  nível  III  dos  médicos  da  FHEMIG  e  da

HEMOMINAS posicionados atualmente nos níveis I ou II da carreira e que já tiverem

concluído residência médica. É previsto, ainda, o aproveitamento de títulos de pós-

graduação lato sensu reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina para fins de
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ingresso  e  promoção  nas  carreiras  de  médico  da  FHEMIG  e  da  HEMOMINAS.

Propõe-se,  também,  reajuste  dos  valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das

carreiras de Médico e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, escalonado

em três etapas, para implementação em agosto de 2012, agosto de 2013 e agosto de

2014. Trata-se de medidas decorrentes de estudos realizados pelas Secretarias de

Estado de Saúde, de Planejamento e Gestão, em conjunto com a FHEMIG e com a

HEMOMINAS, visando à valorização dos profissionais da medicina e à instituição de

um modelo de carreira que propicie real incentivo à qualificação dos servidores. É

relevante  destacar  que  o  conteúdo  das  emendas  foi  discutido  e  aprovado  por

representantes do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica de Minas Gerais e

do Conselho Regional de Medicina.

A Emenda nº 7 propõe a revogação do art. 13 da Lei nº 12.159, de 1996, tendo em

vista que as vagas relativas aos cargos efetivos já estão devidamente identificadas

nas leis criadoras das carreiras, tornando-se dispensável a individualização destas

por  meio  de  resolução,  uma  vez  que  a  numeração  será  realizada  no  Sistema

Integrado de Administração de Pessoal – SISAP.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.099, de

2012:

“Art. (…) - A alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

I - (...)

a) nível superior acumulado com pós-graduação “lato sensu”, conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível I;

(…).

Art. (w) - A tabela constante no item I.1.1 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo XX desta lei.

ANEXO XX

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2012)
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“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 39 da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior

I.1 - UEMG, UNIMONTES E FHA:

I.1.1 – Professor de Educação Superior

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais ou 40 horas semanais em regime de

tempo integral com ou sem dedicação exclusiva

* - A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Superior, carga horária de

trabalho 20 horas semanais ou 40 horas semanais em regime de tempo integral com

ou sem dedicação exclusiva, foi publicada no "Diário do Legislativo", de 20.6.2012.

(…).”

Art. (...) Em decorrência da alteração prevista no art. (w), os servidores ocupantes

de cargos da  carreira  de Professor  de Educação Superior,  de  que trata a Lei  n°

15.463, de 2005, em efetivo exercício, lotados na Universidade do Estado de Minas

Gerais, na Universidade Estadual de Montes Claros e na Fundação Helena Antipoff,

terão antecipação de promoção, nos termos de regulamento, observado o seguinte:

I - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis I,

II  e  III,  na  data  de  publicação desta  lei,  detentores  de  título  de  mestrado,  serão

promovidos para o nível IV;

II - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível IV,

na data de publicação desta lei, detentores do título de mestrado, serão promovidos

para o nível V;

III - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis

I, II, III, IV e V, na data de publicação desta lei, detentores de título de doutorado,

serão promovidos para o nível VI; e

IV - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível VI,

na data de publicação desta lei, detentores do título de doutorado, serão promovidos

para o nível VII.

§ 1° -  As promoções de que trata este artigo terão vigência a partir  da data de

publicação desta lei.
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§ 2° - O posicionamento do servidor no nível para o  qual for promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

§ 3º -  Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo da carreira de Professor de

Educação Superior, em razão do disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de

5 de novembro de 2007, o disposto neste artigo.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Dê-se aos arts. 5º e 6º do Projeto de Lei nº 3.099, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 5º - O art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, “caput” e respectivo

inciso I passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  21-A - As promoções na carreira de Professor de Educação Superior terão

vigência, nos termos do regulamento, no primeiro dia útil do mês subsequente à data

de publicação do ato  de  concessão,  para  o servidor  que preencher  os  seguintes

requisitos:

I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado;

(...)”.

“Art. 6° - O servidor que preencher os requisitos p ara a promoção na carreira de

Professor de Educação Superior, de que trata o art. 21-A da Lei n° 15.463, de 2005,

entre 1° de julho de 2011 e a data de publicação de sta lei, fará jus à promoção no

primeiro dia útil do mês subsequente à publicação do ato de concessão.”

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.099, de

2012:

Art. (…) - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 13 de

janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - (...)

b)  graduação  em  Medicina  acumulada  com  residência  médica  ou  com  pós-
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graduação “lato sensu” reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina – CFM -,

para ingresso no nível III;

c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação “stricto sensu” ou com

Residência Médica II, para ingresso no nível VI;

(…).”

Art. (…) - O art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, fica acrescido dos seguintes §§ 5º e

6º, passando o seu § 3º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta Lei, equivalem à Residência

Médica I:

I – os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o Conselho

Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira - AMB – e a Comissão Nacional

de Residência Médica – CNRM; e

II – os títulos de pós-graduação “lato sensu” reconhecidos pelo CFM.

(...)

§ 5º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta Lei, considera-se:

I  –  Residência  Médica  I:  o  programa de residência  médica  com  acesso direto,

conforme classificação estabelecida pela CNRM, observada a equivalência prevista

no § 3º; e

II  -  Residência  Médica  II:  o  programa de  residência  médica  com  pré-requisito,

conforme classificação estabelecida pela CNRM.

§ 6º -  Para fins de promoção nas carreiras de Médico e de Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia de que trata esta Lei, o interstício a que se refere o inciso

II do § 1º será reduzido para quatro anos, caso o servidor comprove a conclusão de

Residência Médica II.”

Art. (…) - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Médico e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº

15.462, de 2005, que estiverem posicionados nos níveis I ou II e possuírem, na data

de publicação desta lei, título de residência médica, serão posicionados no nível III da
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respectiva carreira.

Parágrafo único -  O posicionamento de que trata o “caput”  será formalizado por

meio de resolução conjunta dos dirigentes da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e da entidade de lotação do servidor, produzindo efeitos a partir da data de

publicação desta lei.

Art. (…) - As tabelas constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do Anexo I da Lei nº 15.462,

de 2005, passam a vigorar conforme o Anexo XXX desta lei.

ANEXO XXX

(a que se refere o art. 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 - FHEMIG:

(...)

I.2.5 – Médico

* - A Estrutura da Carreira de Médico foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

20.6.2012.

(...)

I.3 - HEMOMINAS:

(...)

I.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária de 20, 24 ou 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

20.6.2012.

(…).”

Art.  (x)  -  As tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do

Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de

1º de agosto de 2012, na forma do Anexo XXXX desta lei.
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ANEXO XXXX

(a que se refere o art. 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.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

(...)

I.2.5. Médico

Carga horária: 12 horas

* - A Tabela de Vencimento da Carreira de Médico, carga horária de trabalho 12

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.6.2012.

Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Vencimento da Carreira de Médico, carga horária de trabalho 24

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.6.2012.

“I.3. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

(...)

“I.3.4. Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 20 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  20  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 20.6.2012.

Carga horária: 24 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 20.6.2012.

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Médico  da Área de Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 20.6.2012.
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Art. (y) - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. (x).

Art. (z) - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2014, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. (y).”.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Dê-se ao art. 28 do Projeto de Lei nº 3.099, de 2012, a seguinte redação:

“Art. 28 - Ficam revogados:

I – o art. 152 da Lei n° 7.109, de 13 de janeiro de  1977;

II – o art. 119 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994;

III – o art. 13 da Lei nº 12.159, de 27 de maio de 1996; e

IV – o Anexo II da Lei n° 13.085, de 31 de dezembro  de 1998.”.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.099/2012. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

REQUERIMENTOS

Nº 3.281/2012,  dos  Deputados  Doutor  Viana,  Anselmo José Domingos,  Antonio

Lerin, Bosco, Carlin Moura, Carlos Mosconi, Délio Malheiros, Doutor Wilson Batista,

Duilio de Castro, Elismar Prado, Fabiano Tolentino, Glaycon Franco, Gustavo Perrella,

Hélio Gomes, Inácio Franco, José Henrique, Juninho Araújo, Lafayette de Andrada,

Leonardo Moreira,  Luiz  Henrique,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Marques Abreu,  Paulo

Guedes, Romel Anízio, Sávio Souza Cruz e Tiago Ulisses e das Deputadas Maria

Tereza Lara e Rosângela Reis  em que solicitam a indicação do Deputado Doutor

Viana para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Nº  3.282/2012,  dos  Deputados  Sebastião  Costa,  Gustavo  Valadares,  Glaycon

Franco, Inácio Franco, Deiró Marra,  André Quintão,  Doutor  Wilson Batista, Duarte

Bechir,  João  Leite,  Neider  Moreira,  Carlos  Mosconi,  Tiago  Ulisses,  Lafayette  de

Andrada,  João  Vítor  Xavier,  Ivair  Nogueira,  Adalclever  Lopes,  Vanderlei  Miranda,

Gilberto Abramo, Carlos Pimenta e da Deputada Luzia Ferreira em que solicitam a

indicação  do  Deputado  Sebastião  Costa  para  ocupar  a  vaga  de  Conselheiro  do

Tribunal de Contas.

N° 3.283/2012, dos Deputados Ivair Nogueira, Adalcl ever Lopes, Alencar da Silveira
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Jr., Almir Paraca, Antônio Júlio, Arlen Santiago, Bruno Siqueira, Carlin Moura, Carlos

Henrique, Delvito Alves, Durval Ângelo, Elismar Prado, Fred Costa, Jayro Lessa, José

Henrique,  Luiz  Henrique,  Marques  Abreu,  Paulo  Guedes,  Paulo  Lamac,  Pompílio

Canavez, Rogério Correia, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa e Vanderlei Miranda e

das Deputadas Liza Prado e Maria  Tereza Lara  em que solicitam a indicação do

Deputado Ivair Nogueira para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Nº 3.284/2012, dos Deputados Tenente Lúcio, Pompílio Canavez, Délio Malheiros,

Rogério Correia, Delvito Alves, Dilzon Melo, Fabiano Tolentino, Dalmo Ribeiro Silva,

Doutor Viana, Arlen Santiago, Almir Paraca, Fred Costa, Tadeu Martins Leite, Antônio

Carlos Arantes e João Leite e da Deputada Liza Prado em que solicitam a indicação

do Sr. Alexandre Bossi Queiroz para ocupar a vaga de Conselheiro do Tribunal de

Contas. (- Publicados, vão os requerimentos à Mesa da Assembleia para os fins do

parágrafo único do art. 236 do Regimento Interno.)

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … -  Fica  criada a  carreira  de  Médico  da  Secretaria  de  Estado de Defesa

Social.

§ 1º - Ficam transformados os cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, de que trata a Lei nº 15.301, de 2004, originalmente Analistas da Saúde, em

cargos da carreira de Médico da Secretaria de Estado de Defesa Social.

§ 2º – Decreto definirá o quantitativo de cargos transformados por esta lei.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

André Quintão

Justificação: Emenda solicitada pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Os

cargos  de  Médico,  lotados  na  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  foram

transformados, pelo Decreto nº 36.033, de 1994, em cargos de Analista da Saúde e

posteriormente transformados na carreira de  Analista  Executivo de Defesa Social,

pela Lei nº 15.301. de 2004.

Hoje são cerca de 25 médicos originalmente concursados e atualmente exercendo

as  funções  de  médico.  Assim,  acreditamos  na  justiça  desta  emenda,  pois,  à
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semelhança da carreira dos médicos da área de saúde, restabelece a carreira de

Médico na Secretaria de Estado de Defesa Social.

Salientamos que não se trata de provimento derivado, já que tais servidores são

concursados no cargo de Médico, que sofreu transformações posteriores.

EMENDA Nº 22

Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:

“Art. 25 - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, os seguintes

itens: 

“II.2.3 - Médico Perito:

Realizar perícias médicas, exames médico-ocupacionais, inspeção em ambiente de

trabalho  e  emitir  pareceres  e  laudos  médico-periciais.  Ministrar  treinamentos  em

perícia médica e saúde ocupacional. Elaborar, implementar e participar de programas

de  perícia  médica  e  saúde  ocupacional.  Atuar  como assistente  técnico  do  Poder

Executivo nas perícias judiciais. Executar outras atividades, na sua área de atuação,

correlatas  ao  cargo  e  compatíveis  com as  atribuições  definidas  no  item II.2.2  do

Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, conforme orientação superior;

II.2.4  -  Fonoaudiólogo  Perito,  Fisioterapeuta  Perito,  Psicólogo  Perito,  Assistente

Social Perito: 

Realizar perícias, exames ocupacionais, inspeção em ambiente de trabalho e emitir

pareceres e laudos específicos da área. Realizar avaliações periciais nas áreas de

fonoaudiologia,  fisioterapia,  assistência  social  e  psicologia  com  a  finalidade  de

subsidiar decisões em perícia médica e saúde ocupacional. Ministrar treinamentos em

perícia  e  saúde  ocupacional.  Elaborar,  implementar  e  participar  de  programas  de

perícia e saúde ocupacional.  Executar outras atividades, na sua área de atuação,

correlatas ao cargo e compatíveis com as atribuições definidas no Anexo II da Lei nº

15.470, de 2005, conforme orientação superior;

II.2.5 - Engenheiro Perito: 

Elaborar  o  Programa de  Prevenção  de  Riscos  Ambientais  e  demais  atividades

relativas à segurança do trabalho, assumir a coordenação técnica na implantação das

medidas necessárias para a melhoria das condições ambientais nas dependências

dos órgãos do Estado. Cumprir  a legislação pertinente,  visando a preservação da
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saúde dos servidores e do patrimônio do Estado. Atuar como assistente técnico em

ações judiciais em que o Estado seja parte. Executar outras atribuições compatíveis

com a natureza do cargo e com as atribuições definidas no Anexo II da Lei nº 15.470,

de 2005, conforme orientação superior.” .

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier:

“Art. ...  - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, o seguinte item:

Fonoaudiólogo  Perito,  Fisioterapeuta  Perito,  Psicólogo  Perito,  Assistente  Social

Perito e  Engenheiro Perito.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

* - A Tabela contendo o item acima referido foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 20.6.2012.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 24

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.... - Ficam transformados treze cargos da carreira de Gestor Governamental, de

que trata a Lei nº 15.470, de 2005, ocupados por servidores no desempenho das

funções de Fonoaudiólogo Perito, Fisioterapeuta Perito, Psicólogo Perito, Assistente

Social Perito e Engenheiro Perito, lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, em treze cargos assim especificados:

I - Fonoaudiólogo Perito - seis cargos;

II - Fisioterapeuta Perito – um cargo;

III - Psicólogo Perito – dois cargos;

IV - Assistente Social Perito – dois cargos;

V - Engenheiro Perito – dois cargos.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa
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EMENDA Nº 25

Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:

“Art. 23 - O inciso III do § 2º do art. 45 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 - (...)

§ 2° - (...)

III  -  vinte horas para os  servidores ocupantes de cargos da carreira de Médico

Perito, lotados na Seplag;

IV  -  trinta  horas  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de

Fonoaudiólogo Perito, Fisioterapeuta Perito, Psicólogo Perito, Assistente Social Perito

e Engenheiro Perito, lotados na Seplag.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 26

Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:

“Art. 18 - O inciso III do art. 10 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

III - para as carreiras: Gestor Governamental, Médico Perito, Fonoaudiólogo Perito,

Fisioterapeuta  Perito,  Psicólogo  Perito,  Assistente  Social  Perito  e  Engenheiro

Perito.”.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 27

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:

“Art. 17 - Ficam acrescentados ao art. 8º da Lei nº 15.470, de 2005, os seguintes

incisos III e IV:

“Art. 8° - (...)

III - vinte horas para os ocupantes de cargos da carreira de Médico Perito;

IV  –  trinta  horas para  os  ocupantes  de  cargos  das  carreiras  de  Fonoaudiólogo

Perito,  Fisioterapeuta  Perito,  Psicólogo  Perito,  Assistente  Social  Perito  e  de



1008
____________________________________________________________________________

Engenheiro Perito.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 28

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:

“Art. 16 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II  -  na Seplag, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:

a) Agente Governamental;

b) Gestor Governamental;

c) Médico Perito;

d) Fonoaudiólogo Perito;

e) Fisioterapeuta Perito;

f) Psicólogo Perito;

g) Assistente Social Perito;

h) Engenheiro Perito.”.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 29

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art. 15 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005,

os seguintes incisos:

“Art. 1º - (...)

XII - Médico Perito;

XIII - Fonoaudiólogo Perito;

XIV - Fisioterapeuta Perito;

XV - Psicólogo Perito;
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XVI - Assistente Social Perito;

XVII - Engenheiro Perito.”.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Fred Costa

EMENDA Nº 30

Dê-se ao Anexo VII do Projeto de Lei nº 2.745, de 2011, a seguinte redação:

“ANEXO VII

(a que se refere o art. 27 da Lei nº de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO PERITO

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico Perito, carga horária 20

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 20.6.2012.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.030/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Gustavo Perrella,  o  projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Associação Amigos do Lar  dos  Idosos  de

Itambacuri – Aaliimg –, com sede no Município de Itambacuri.

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 3.030/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos do Lar dos Idosos de Itambacuri, com sede nesse Município, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de

assistência social a idosos carentes.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar

pessoas idosas, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
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médica, em condição de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde

física e mental. Presta, ainda, assistência material a famílias carentes.

Tendo em vista o importante trabalho humanitário  desenvolvido  pela Associação

Amigos do Lar dos Idosos de Itambacuri, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.030/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.150/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Águas que Purificam, com sede no Município de

Uberlândia.

A 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 3.150/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cristã Águas que Purificam, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para a melhoria

das condições de vida dos membros da comunidade onde se encontra.

Com esse propósito, a instituição presta assistência social aos menos favorecidos;

promove a cultura; defende a conservação do patrimônio histórico e artístico; fomenta

a  preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;  incentiva  o

voluntariado;  combate  a  pobreza;  difunde  valores  universais  como  ética,  paz,

cidadania, direitos humanos e democracia.
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Cabe destacar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como objetivo adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela Associação Águas que Purificam,

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.150/2012, em turno

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

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.151/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria da Deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Antônio Dias, com sede no

Município de Antônio Dias.

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 3.151/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Produtores Rurais  de Antônio  Dias,  com sede no Município  de Antônio  Dias.

Trata-se de pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins lucrativos,  que tem como

escopo a defesa dos direitos e interesses do segmento que representa.

A instituição promove a união de seus integrantes na busca da melhoria de suas

condições de vida; desenvolve ações de suporte para o aperfeiçoamento do processo

produtivo; auxilia seus associados na comercialização dos produtos e na aquisição de

insumos  e  equipamentos  e  contribui  para  o  fomento  e  a  racionalização  das

explorações agropecuárias e a proteção do meio ambiente.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela Associação, consideramos meritória
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a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.151/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.158/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Obra Social da Comunidade Escolhidos de Deus – Osced –,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 3.158/2012 pretende declarar de utilidade pública a Obra Social

da Comunidade Escolhidos de Deus – Osced –, com sede no Município de Ribeirão

das  Neves,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como

escopo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da localidade em que

se encontra.

Com esse propósito, a instituição estuda as condições da localidade, com vista a

conseguir  melhorias  no  atendimento  nas  áreas  de  saúde,  segurança,  educação,

infraestrutura, saneamento básico e recreação; combate a fome e a miséria; distribui

farinha enriquecida a crianças de baixo peso e desnutridas; luta pelo desenvolvimento

social, econômico e cultural da comunidade; incentiva a cooperação dos moradores

na defesa de seus interesses; estimula a geração de renda e a inserção do jovem no

mercado de trabalho;  cria  cursos profissionalizantes;  oferece educação infantil  em

creches e pré-escolas.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela referida entidade em prol dos menos
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favorecidos, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.158/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.228/2012

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 segmento

econômico produtor de metal, ferro, aço, estruturas metálicas, artigos de serralheria,

usinagem, tornearia e solda, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

Os regimes especiais de tributação em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte

mineiro do segmento econômico produtor de metal, ferro, aço, estruturas metálicas,

artigos  de  serralheria,  usinagem,  tornearia  e  solda  foram  comunicados  pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 225/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 17/5/2012,  que encaminhou exposição de motivos,  elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas  de proteção do setor  contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos

pelos Estados do Rio de Janeiro (por meio da Lei nº 5.636, de 2010 e do Decreto nº

23.012, de 1997, bem como da Lei nº 5.592, de 2009, regulamentada pelo Decreto nº

42.543, de 2010, que representaram, por exemplo, concessão de regime especial de

tributação e diferimento de ICMS) e do Espírito Santo (por meio do Decreto nº 1.951-

R, de 2007, que concedeu diferimento do pagamento do ICMS e redução da base de

cálculo  nas  operações  internas,  bem  como  crédito  presumido  nas  operações
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interestaduais).

Também conforme a exposição da SEF, a concessão unilateral de benefícios fiscais

em matéria do ICMS, por determinada unidade federativa, 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.

Conforme  ressalta  ainda  a  exposição  de  motivos,  as  concessões  acima

mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do ICMS,

afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei

Complementar nº 24, de 1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial

para  as  empresas  que  comprovadamente  estejam  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais, foi defendida pela

exposição de motivos como forma de neutralizar  os  efeitos  econômicos e  sociais

negativos  causados  pela  competição  desleal,  fortalecendo  o  mercado  interno,

mantendo  os  empregos  e  a  arrecadação  do  ICMS  no  Estado.  Desse  modo,  foi

concedido crédito presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária

efetiva  seja  de  1%  ou  2%,  dependendo  do  produto  (Nomenclatura  Brasileira  de

Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -  e  Classificação  Nacional  de

Atividades Econômicas - Fiscal - CNAE-Fiscal) do contribuinte mineiro prejudicado.

Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de
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resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em

vista que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam na relação

trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária a concessão dos regimes especiais de tributação para o

restabelecimento da competitividade do setor produtor de metal, ferro, aço, estruturas

metálicas, artigos de serralheria, usinagem, tornearia e solda no Estado, tendo em

vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.228/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.229/2012

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 telhas de PVC, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

Os regimes especiais de tributação em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte

mineiro do segmento econômico produtor de telhas de PVC foram comunicados pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 226/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 17/5/2012,  que encaminhou exposição de motivos,  elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas  de proteção do setor  contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos

pelo Estado do Rio de Janeiro (por meio da Lei  nº  5.636/2010, que dispôs sobre
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política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e  concedeu  regime  especial  de

tributação para aquele setor, de forma a reduzir a carga tributária efetiva).

Também conforme a exposição da SEF, a concessão unilateral de benefícios fiscais

em matéria do ICMS, por determinada unidade federativa, 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.

Conforme  ressalta  ainda  a  exposição  de  motivos,  as  concessões  acima

mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do ICMS,

afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75.

Também segundo a exposição de motivos, a reação do governo estadual deve ser

rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado,

justificando, assim, a concessão de Regime Especial de Tributação – RET – para as

empresas  do  setor  produtor  de  telhas  de  PVC  que  comprovadamente  estiverem

sendo prejudicadas em sua competitividade ou desestimuladas de se instalarem em

Minas Gerais em face de benefícios concedidos por outros Estados. Informa, ainda,

que  já  foram  concedidos  alguns  regimes  especiais,  os  quais  instituem  crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio
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trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em

vista que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da relação

trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária a concessão dos regimes especiais de tributação para o

restabelecimento da competitividade do setor produtor de telhas de PVC no Estado,

tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.229/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.230/2012

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 segmento

econômico de produtos de limpeza e polimento, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

Os regimes especiais de tributação em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  de  produtos  de  limpeza  e  polimento  foram

comunicados  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  227/2012,

publicada no “Diário  do Legislativo”  em 17/5/2012,  que encaminhou exposição de

motivos,  elaborada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  –  SEF.  A  referida

exposição  justifica  a  adoção  de  medidas  de  proteção  do  setor  contra  benefícios

fiscais irregularmente concedidos pelos Estados do Rio de Janeiro (por meio da Lei nº

5.636/2010,  que  dispôs  sobre  política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e
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concedeu regime especial de tributação para aquele setor, de forma que a reduzir a

carga tributária efetiva) e de Pernambuco (por meio da Lei nº 11.675, de 1999, que

consolidou o Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco – Prodepe –,

o qual concedeu crédito presumido de valor equivalente ao percentual de setenta e

cinco por cento do ICMS).

Também conforme a exposição da SEF, a concessão unilateral de benefícios fiscais

em matéria do ICMS, por determinada unidade federativa, 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.

Conforme  ressalta  ainda  a  exposição  de  motivos,  as  concessões  acima

mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do ICMS,

afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial,

foi  defendida  pela  exposição  de  motivos  como  forma  de  neutralizar  os  efeitos

econômicos e sociais  negativos para  o Estado,  pois  o desequilíbrio  causado pela

competição desleal poderá ser socialmente arrasador se não forem tomadas medidas

imediatas  para fortalecimento do  mercado interno,  preservação da capacidade de

ocupação  de  mão  de  obra  e,  consequentemente,  da  arrecadação  do  ICMS.  Foi

justificada a concessão de Regime Especial de Tributação – RET – para as empresas

do setor de limpeza e polimento que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

em sua competitividade ou desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais em

face de benefícios concedidos por outros Estados. Foi informado, ainda, que já foram

concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma

que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975 faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra
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unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em

vista que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da relação

trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária a concessão dos regimes especiais de tributação para o

restabelecimento  da  competitividade  do  setor  produtor  de  artigos  de  limpeza  e

polimento no Estado, tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.230/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.231/2012

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 ao contribuinte mineiro

do segmento econômico-industrial de embalagens, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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 visa ratificar  o regime especial  de tributação
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concedido pelo Estado ao setor econômico produtor de embalagem, como medida de

proteção  ao  contribuinte  mineiro  e  forma  de  combater  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos por outros Estados a esse setor, relativamente ao ICMS.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, que dispõe

sobre política de recuperação industrial regionalizada, concedeu regime especial de

tributação para aquele setor, de forma que a carga tributária efetiva passou a ser de

2%.

O Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 2.870, de 2001, que institui o

RICMS,  proporcionou  vantagens  operacionalizadas,  por  meio  da  concessão  de

crédito presumido do ICMS, entre outros benefícios.

O Estado da Bahia, por meio da Lei nº 7.980, de 2001, regulamentada pelo Decreto

nº  8.205,  de  2002,  que  institui  o  Programa  de  Desenvolvimento  Industrial  e  de

Integração Econômica do Estado da Bahia – Desenvolve –, proporcionou vantagens

às empresas industriais estabelecidas naquele Estado, mediante a concessão, entre

outros benefícios, de dilação do prazo de pagamento de 90% do saldo devedor do

ICMS, com descontos de até mesmo nível para antecipação das parcelas.

De acordo com o pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal e com o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7/1/75.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, 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
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de tais medidas, 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  S EF  o  envio  trimestral  à

Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas

incidiram.

Assim,  o  projeto  de  resolução  em  estudo  resultou  da  Mensagem  nº  228/2012,

encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado, com a exposição de motivos

elaborada pela SEF. Também foi cumprida a exigência contida no citado § 6º, com o

envio  das  medias  adotadas  pelo  Estado  e  os  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram.

Para  as  empresas  produtoras  de  embalagens  que  comprovadamente  estiverem

sendo prejudicadas em sua competitividade ou desestimuladas de se instalarem em

Minas Gerais em face de benefícios concedidos por outras unidades federadas foi

concedido regime especial de tributação, que institui crédito presumido de forma que

a carga tributária efetiva seja de 2% (dois por cento).

Diante dos argumentos apresentados, julgamos necessário o estabelecimento do

Regime Especial  de  Tributação,  objetivando a  proteção da economia  mineira  e  o

restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.231/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Doutor Viana, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.232/2012

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 ao contribuinte mineiro

do segmento econômico de fabricação de câmaras frigoríficas, suas partes e peças,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/1275.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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 projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado a contribuintes do setor de fabricação de câmaras frigoríficas,

suas partes e peças, como medida de proteção ao contribuinte mineiro e forma de

combater benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro

relativamente  ao  ICMS.  Esse  Estado  concedeu,  por  meio  da  Lei  nº  5.636,  de

6/1/2010, benefícios fiscais para o referido segmento econômico, operacionalizados

mediante  crédito  presumido  e  diferimento  do  pagamento  do  ICMS,  entre  outros

benefícios.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  delineado  na  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz – para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 7/1/75.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, 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 tal objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. De acordo com o § 6° do mesmo dispositiv o, 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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Assim,  o  projeto  de  resolução  em  estudo  resultou  da  Mensagem  nº  230/2012,

encaminhada a esta Casa pelo Governador do Estado, com a exposição de motivos

elaborada pela SEF. Também foi cumprida a exigência contida no citado § 6º, com o

envio  das  medias  adotadas  pelo  Estado  e  os  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram.

Assim, para as empresas produtoras de câmaras frigoríficas, suas partes e peças,

que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais em face de benefícios concedidos

no Estado do Rio de Janeiro, foi concedido regime especial de tributação, que institui

crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.232/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.233/2012

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 cabines, carrocerias e reboques para caminhões, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

Os regimes especiais de tributação em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de cabines, carrocerias e reboques
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para  caminhões  foram  comunicados  pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da

Mensagem nº 231/2012, publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012, a qual

encaminhou exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda –

SEF. A referida exposição justifica a adoção de medidas de proteção do setor contra

benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, como

crédito presumido e diferimento do pagamento do ICMS, bem como contra benefícios

operacionais  e  econômicos  garantidos  pela  Lei  nº  5.636,  de  6/1/2010,  às  suas

indústrias produtoras de cabines, carrocerias e reboques para caminhões.

Conforme a  exposição da SEF,  a concessão unilateral  de  benefícios  fiscais  em

matéria  do  ICMS,  por  determinada  unidade  federativa,  torna  as  condições  de

concorrência  dos  contribuintes  lá  situados  melhores  que  as  dos  contribuintes

localizados em outras unidades da Federação, já que provoca redução nos preços

das mercadorias. Com isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto

em seu território quanto no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos

mineiros. Ainda segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada

pelo Estado vizinho permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o

recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos

investimentos,  o  que  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A exposição de motivos salienta que os benefícios fiscais fluminenses contrariam o

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7/1/75, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. A exposição 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 imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial

para  as  empresas  que  comprovadamente  estejam  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas  de  se  instalar  em Minas Gerais,  foi  defendida  pela
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exposição de motivos como forma de neutralizar  os  efeitos  econômicos e  sociais

negativos  causados  pela  competição  desleal,  fortalecendo  o  mercado  interno  e

mantendo  os  empregos  e  a  arrecadação  do  ICMS  no  Estado.  Desse  modo,  foi

concedido crédito presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária

seja equivalente a 2%.

Cabe observar que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo

a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em

vista que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da relação

trimestral das medidas de proteção da economia, enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária a concessão dos regimes especiais de tributação para o

restabelecimento da  competitividade do setor  fabricante  de cabines,  carrocerias  e

reboques para caminhões no Estado, tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.233/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.234/2012

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



1026
____________________________________________________________________________

fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

Por meio da Mensagem nº 232/2012, publicada em 17/5/2012, foi comunicada pelo

Governador do Estado a concessão de regimes especiais de tributação em matéria

do  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes. A referida mensagem encaminhou

exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, que

justifica  a  adoção  de  medidas  de  proteção  do  setor  contra  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos pelo Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 45.490,

de 30/11/2000, que aprova o regulamento do ICMS. De acordo com a exposição de

motivos,  São  Paulo,  ao  permitir  a  manutenção  dos  créditos  do  ICMS  relativos  a

locomotivas, vagões e outros materiais rodantes, extrapolou as determinações dos

Convênios ICMS nºs 28/2005 e 3/2006, celebrados no âmbito do Conselho Nacional

de Política Fazendária – Confaz –, que autorizam a concessão de isenção do ICMS

incidente, respectivamente, nas operações de importação e nas saídas internas de

bens relacionados nos seus Anexos Únicos, destinados a integrar o ativo imobilizado

de empresas beneficiadas pelo Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à

Ampliação da Estrutura Portuária – Reporto –, instituído pela Lei federal nº 11.033, de

21/12/2004.  Isso,  conforme  a  exposição,  prejudica  sobremaneira  as  empresas

mineiras.

Os benefícios fiscais paulistas, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do

Confaz, contrariam o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição

da República e na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, normas que visam à harmonia

entre os entes federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, conforme a exposição

de motivos.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada

unidade federativa, segundo a exposição da SEF, provoca a redução nos preços das
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mercadorias, tornando as condições de concorrência desses contribuintes melhores

que as dos contribuintes localizados em outras unidades da Federação. Além disso,

esses incentivos permitem que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o

recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos

investimentos,  o  que  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A  instalação  de  empresas  em  São  Paulo  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A exposição  de  motivos  defende  a  reação  imediata  do  governo  estadual  para

neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  causados  pela  competição

desleal. Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação às

empresas comprovadamente prejudicadas do setor fabricante de locomotivas, vagões

e outros materiais rodantes, destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas

beneficiadas  pelo  Reporto,  tratamento  tributário  igualitário  àquele  instituído  pelo

Estado de São Paulo, qual seja permissão para a manutenção do crédito do imposto

relativo às mercadorias isentas.

Salienta-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia Legislativa pela SEF. Conforme o disposto no § 2º do referido artigo, essa

medida 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. Cabe informar o cumprimento desse dispositivo, uma vez que os regimes

especiais  citados  constam  da  relação  trimestral  das  medidas  de  proteção  da

economia, enviada pela SEF a esta Comissão.

Tendo em vista os argumentos apresentados, somos levados a apoiar a concessão
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dos regimes especiais de tributação ao setor  fabricante de locomotivas,  vagões e

outros materiais rodantes.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.234/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.235/2012

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  materiais  plásticos para  uso pessoal  e doméstico,  nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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 da proposição em exame é ratificar regimes especiais de tributação em

matéria  do  ICMS concedidos  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico de

fabricação de artefatos  de  materiais  plásticos para  uso pessoal  e doméstico,  que

foram comunicados pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 233/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012.

A mensagem  encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  Secretaria  de

Estado de Fazenda - SEF - pela qual justifica a adoção de medidas de proteção do

setor contra benefícios fiscais irregularmente concedidos pelos Estados de Alagoas,

Bahia  e  Pernambuco.  Por  meio  dos  respectivos  programas  de  recuperação

econômica,  quais  sejam o Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado de

Alagoas - Prodesin -, regulamentado pelo Decreto nº 38.394, de 2000; o Programa de

Desenvolvimento  Industrial  e  de  Integração  Econômica  do  Estado  da  Bahia  -

Desenvolve  -,  regulamentado  pelo  Decreto  nº  8.205,  de  2002,  e  o  Programa de
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Desenvolvimento do Estado do Pernambuco - Prodepe -, regulamentado pelo Decreto

nº  21.959,  de  1999,  os  referidos  Estados  concederam  às  empresas  do  setor

benefícios  fiscais,  como crédito  presumido e diferimento  do pagamento  do  ICMS,

além de benefícios operacionais e econômicos.

De acordo com a exposição de motivos, a concessão unilateral de benefícios fiscais

em matéria do ICMS por determinada unidade federativa provoca redução nos preços

das mercadorias nela produzidas, o que torna as condições de concorrência dos seus

contribuintes melhores que as dos contribuintes localizados em outras unidades da

Federação. Assim, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu

território quanto no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

Segundo a exposição, com esses incentivos, o contribuinte de Alagoas, Bahia e

Pernambuco deixa de desembolsar recursos com o recolhimento do imposto para

utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que reflete diretamente

na sua competitividade e  na  livre  concorrência  em relação aos  empreendimentos

industriais estabelecidos em Minas Gerais. A instalação de empresas nesses Estados

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 em Minas Gerais.

Conforme ressalta a exposição da SEF, os benefícios fiscais das referidas unidades

da  Federação  contrariam  o  disposto  no  art.  155,  §  2º,  inciso  XII,  alínea  "g",  da

Constituição da República e na Lei  Complementar nº  24, de 7/1/75, já que foram

concedidos sem a aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.

A exposição salienta que essas normas visam à harmonia entre os entes federados

ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

Desse modo, como forma de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos

causados pela competição desleal,  foi concedido, por meio de regime especial de

tributação para as empresas do setor prejudicadas, crédito presumido, de forma que

a carga tributária seja equivalente a 3%.

Observa-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não
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previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  Conforme  o  seu  §  1º,  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 deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90

dias, por meio de resolução, nos termos do disposto no § 2º do mesmo artigo. Cabe

ainda à SEF o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos

contribuintes sobre os quais elas incidiram, de acordo com o § 6° do artigo citado, o

qual foi observado pela Secretaria com relação aos regimes especiais em questão.

Considerando a necessidade de restabelecimento da competitividade das indústrias

mineiras  de  artefatos  de  materiais  plásticos  para  uso  pessoal  e  doméstico,

concordamos com a concessão dos regimes especiais de tributação para o setor no

Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.235/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Doutor Viana, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.236/2012

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 espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos, nos termos

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, 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

A proposição em exame tem como objetivo ratificar regimes especiais de tributação

em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte mineiro do segmento econômico de

fabricação de espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos, que foram
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comunicados  pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  235/2012,

publicada no “Diário do Legislativo” em 17/5/2012. A referida mensagem encaminhou

exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –, que

apresenta  justificativas  para  adoção  de  medidas  de  proteção  do  setor  contra

benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, como

crédito presumido e diferimento do pagamento do ICMS, bem como contra benefícios

operacionais  e  econômicos,  assegurados  pela  Lei  nº  5.636,  de  2010,  às  suas

indústrias produtoras de espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos.

Esse tipo de concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS por

determinada  unidade  federativa,  segundo  a  exposição  da  SEF,  atribui  melhores

condições de concorrência aos contribuintes lá situados, já que provoca redução nos

preços das mercadorias e, consequentemente, aumento nas vendas das empresas

beneficiadas  em  detrimento  das  empresas  localizadas  em  outras  unidades  da

Federação. Ainda segundo a exposição de motivos, a política de incentivos adotada

pelo Estado vizinho permite que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o

recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos

investimentos,  o  que  reflete  diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre

concorrência em relação aos empreendimentos industriais estabelecidos em Minas

Gerais.  A instalação  de  empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função  dos  benefícios

oferecidos, alerta a exposição, pode ter como consequência perda de investimento,

de arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A exposição de motivos alerta para o fato de que os benefícios fiscais fluminenses

contrariam o  disposto  no  art.  155,  § 2º,  inciso  XII,  alínea "g",  da  Constituição da

República e na Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, por terem sido concedidos sem a

aprovação  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  –  Confaz.  A exposição

chama atenção para o fato de que essas normas visam à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

A concessão de regime especial para as empresas que comprovadamente estejam

sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas

Gerais foi defendida pela exposição de motivos, como forma de neutralizar os efeitos

econômicos e sociais negativos causados pela competição desleal,  fortalecendo o
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mercado interno, mantendo os empregos e a arrecadação do ICMS no Estado. Assim,

foi concedido crédito presumido às indústrias do setor, de forma que a carga tributária

efetiva seja de 3%, por meio de regimes especiais de tributação.

Cabe observar que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo

a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os  quais  elas  incidiram,  o  que,  no  caso  dos  regimes  especiais  em  questão,  foi

cumprido.

Considerando os argumentos apresentados, apoiamos a concessão dos regimes

especiais de tributação, a fim de se restabelecer a competitividade do setor fabricante

de espumas e apoios de cabeça para assentos automotivos no Estado e proteger a

economia mineira.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.236/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.237/2012

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 móveis, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/6/2012, foi a proposição encaminhada a



1033
____________________________________________________________________________

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame  objetiva  ratificar  regimes  especiais  de  tributação  em

matéria  do  ICMS concedidos  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico de

fabricação de móveis, que foram comunicados pelo Governador do Estado, por meio

da Mensagem nº  234/2012,  publicada  no “Diário  do  Legislativo”  em 17/5/2012.  A

referida mensagem encaminhou exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de

Estado de Fazenda – SEF –, que demonstra a necessidade da adoção de medidas

de proteção do setor contra benefícios fiscais irregularmente concedidos pelo Estado

do Rio de Janeiro, como crédito presumido e diferimento do pagamento do ICMS,

bem como contra benefícios  operacionais  e econômicos,  assegurados pela Lei  nº

5.636, de 2010, às suas indústrias de móveis.

A concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada

unidade federativa, de acordo com a exposição da SEF, garante melhores condições

de concorrência aos contribuintes lá situados, já que provoca redução nos preços das

mercadorias e, consequentemente, aumento nas vendas das empresas beneficiadas

em detrimento das empresas localizadas em outras unidades da Federação. Segundo

a exposição de motivos, a política de incentivos adotada pelo Estado vizinho permite

que o contribuinte deixe de desembolsar recursos com o recolhimento do imposto

para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos  investimentos,  o  que  reflete

diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

empreendimentos  industriais  estabelecidos  em  Minas  Gerais.  A  instalação  de

empresas no Rio de Janeiro em função dos benefícios oferecidos, alerta a exposição,

pode ter  como consequência perda de investimento,  de  arrecadação de impostos

estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A exposição de motivos ressalta que os benefícios fiscais fluminenses contrariam o

disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei

Complementar  nº  24,  de  7/1/75,  por  terem sido  concedidos  sem a  aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz. A exposição chama atenção para

o fato de que essas normas visam à harmonia entre os entes federados ao evitar a
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chamada “guerra fiscal”.

A fim  de  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  causados  pela

competição desleal,  fortalecendo o mercado interno e mantendo os empregos e a

arrecadação do ICMS no Estado, a reação do governo do Estado deve ser rápida,

conforme defende a exposição de motivos. Assim, foi concedido, por meio de regimes

especiais  de  tributação,  crédito  presumido às indústrias  prejudicadas do setor,  de

forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Cabe observar que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo

a adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6° do mesmo dispositivo,  cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram, o que foi cumprido nesse caso.

Consideramos que a defesa das indústrias mineiras de móveis e a proteção da

economia  do  Estado  justificam  a  concessão  dos  referidos  regimes  especiais  de

tributação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.237/2012, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.128/2012 altera o art. 96

da Lei  Delegada nº 180,  de 20/1/2011,  que dispõe sobre a estrutura orgânica da
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administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012,  o  projeto  foi  distribuído

inicialmente 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. Em atenção ao requerimento dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura publicado no “Diário do Legislativo”

em 1º/6/2012, o projeto foi também distribuído à Comissão de Educação, Ciência e

Tenologia.

Cabe agora a esta Comissão apreciar as políticas de desenvolvimento da ciência,

da tecnologia e da inovação, conforme estabelece o art. 102, VI, “d”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.128/2012 visa alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de

20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A alteração incide

sobre as competências da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – Cetec.

O  que  se  pretende  alterar  por  meio  da  proposição  em  comento  são  as

competências  do  Cetec.  Se  aprovada  a  proposição  em  análise,  o  Cetec  estará

voltado  ao  apoio  do  desenvolvimento  tecnológico  das  empresas  e  da  economia

mineira,  por  meio  de  parcerias,  prospecção  e  identificação  de  tecnologias  de

interesse estratégico e de fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação,

buscando a elevação da produtividade e competitividade das indústrias instaladas ou

em instalação no Estado, observadas a política formulada pela Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes – e as necessidades do mercado.

O objetivo primordial do Estado, gravado no inciso I do art. 2º da Constituição do

Estado, é garantir a efetividade dos direitos públicos subjetivos, ou seja, o bem-estar

da população por intermédio da fruição dos direitos individuais e sociais. Entretanto, o

almejado desenvolvimento humano que a Constituição mineira procura garantir  só

será  possível  se  aliado  ao  desenvolvimento  econômico,  ou  seja,  à  geração  de

empregos.
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Nesse sentido,  a observação do contexto  industrial  mineiro  revela  conquistas  e

oportunidades ainda não aproveitadas: se somos os maiores produtores de minérios

e aço por que não temos a maior indústria mecânica? Se temos a maior empresa de

energia, por que não temos a maior indústria fabricante de equipamentos elétricos?

A academia,  o  Estado  e  a  indústria  não  são  polos  antagônicos  na  busca  do

desenvolvimento  econômico  e  humano.  Porém,  o  arranjo  institucional  entre  eles

precisa ser atualizado. Somente com a oferta de produtos mais inovadores, ou seja,

mais competitivos, o Estado poderá criar mais empregos e garantir o bem-estar de

seu povo. Em outras palavras, o caminho mais apropriado para o desenvolvimento

social do Estado é o desenvolvimento industrial calcado em pesquisas realizadas em

parceria com a academia e com o poder público.

O arranjo institucional proposto no projeto de lei em análise propiciará a criação de

estratégias sustentadas na inovação, que são as mais duradouras e eficientes, pois

resultam em uma economia mais dinâmica, menos dependente de transferência de

tecnologia, com produtos de maior valor agregado e com menor impacto ambiental.

Com o novo papel atribuído ao Cetec por meio da alteração pretendida no projeto

em comento,  serão reforçados os vínculos  entre a produção de conhecimento na

academia e a indústria.  Com tal medida,  espera-se que o crescimento econômico

experimentado atualmente pelo Estado seja suporte para o florescimento de novos e

inovadores produtos,  capazes de disputar  mercados  globais  e de  trazer  um novo

patamar de desenvolvimento humano para o povo mineiro.

A alteração do art. 96 da Lei Delegada nº 180 é, pois, oportuna e conveniente, tanto

para o desenvolvimento econômico quanto para o desenvolvimento social do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.128/2012, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Bosco, Presidente e relator – Gustavo Valadares – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.152/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.152/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pitangui imóvel com área de 2.000m², situado no Distrito de

Manoel de Souza, nesse Município, para que seja destinado ao funcionamento da

Escola Municipal Manoel de Souza.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o Município

deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

A  proposição  em  análise  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.152/2012 no 1º

turno, em sua forma original.
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Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Doutor  Viana -

Duarte Bechir - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 625/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei  nº 625/2011 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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 625/2011, na forma aprovada em 1º turno, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel constituído pela

área  de  1.506,96m²,  a  ser  desmembrado  de  área  com  18.293m²,  situado  nesse

Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado à

realização de atividades de interesse da comunidade; e o art. 2º prevê sua reversão

ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 625/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Doutor Viana – Ulysses Gomes –

Duarte Bechir – Antônio Júlio – Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 625/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá o imóvel

constituído pela área de 1.506,96m² (mil  quinhentos  e seis vírgula noventa e seis

metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de

área  com  18.293m²  (dezoito  mil  duzentos  e  noventa  e  três  metros  quadrados),

situado nesse Município e registrado sob o nº 8.199, a fls. 99 do Livro 3-J, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à realização de

atividades de interesse da comunidade.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2012)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 32,76m

(trinta  e  dois  vírgula  setenta  e  seis  metros),  confrontando  com  a  Avenida  Paulo

Chiaradia; do lado direito mede 46m (quarenta e seis metros), confrontando com a

área remanescente de propriedade do Estado; do lado esquerdo mede 46m (quarenta

e seis metros), confrontando com a Rua Tenente José Cabral Rennó; e pelos fundos

mede 32,76m (trinta e dois vírgula setenta e seis metros), confrontando com a área
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remanescente de propriedade do Estado, perfazendo uma área total de 1.506,96m²

(mil quinhentos e seis vírgula noventa e seis metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.784/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.784/2012 visa autorizar

a Fundação Rural Mineira – Ruralminas – a doar ao Município de Matias Cardoso 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 2.784/2012 tem como finalidade autorizar a Ruralminas a doar

ao  Município  de  Matias  Cardoso  o  imóvel  constituído  pela  área  de  13.7337ha,

equivalente a 137.337m², a ser desmembrado de área total de 130.000ha, situado

naquele Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado à construção de conjunto habitacional.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo  prazo  de  cinco  anos,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento

que comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
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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 2.784/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator -  Antônio Júlio -  Doutor Viana -

Gustavo Perrella - Romel Anízio - Duarte Bechir - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.915/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.915/2012 altera a Lei nº

19.552, de 4/8/2011, que autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro S. A.

- Petrobras - o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.915/2012 de alterar o art. 2º da Lei nº 19.552, de 2011,

que autoriza o Poder Executivo a doar à Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras – o

terreno  com  área  de  1.086.535,44m²,  situado  no  Município  de  Uberaba,  para  a

instalação de planta industrial para a produção de amônia, a fim de dilatar o prazo

para reversão do bem ao patrimônio do Estado em um ano, passando de 31/12/2014

para 31/12/2015.

Essa alteração foi  solicitada devido a imprevistos de ordem técnica enfrentados

pela Petrobras na fase inicial  do projeto, a fim de que a empresa possa ter reais

condições de dar a devida destinação ao imóvel doado.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de
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acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.915/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  –  Romel  Anízio,  relator  –  Antônio  Júlio  –  Duarte  Bechir  –

Gustavo Perrella – Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.916/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Governador do Estado e tem por objetivo

alterar dispositivos da Lei nº 17.701, de 4/8/2008.

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 2.916/2012, na forma aprovada em Plenário, altera a destinação

do imóvel de que trata a Lei n° 17.701, de 2008, pa ra que ele possa abrigar órgãos

públicos municipais e concessionárias de transporte público intermunicipal, além da

Câmara Municipal de Ferros e de órgãos públicos estaduais, já previstos na norma

original.
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Dispõe  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  que  o  bem  reverterá  ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de publicação

da nova lei, não lhe for dada a destinação prevista. Em decorrência disso, o art. 2º

revoga a cláusula de reversão prevista no art. 2º da Lei nº 17.701, de 2008.

Cabe ressaltar  que a alteração proposta pelo projeto de  lei  em análise está de

acordo com os preceitos legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio

público, uma vez que atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do

art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e

contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle

dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  Municípios  e  do  Distrito

Federal.

Ademais,  transformada em lei,  a  proposição não representará despesas para o

erário e não acarretará repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.916/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Gustavo Perrella, relator – Antônio Júlio – Romel Anízio –

Ulysses Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.916/2012

(Redação do Vencido)

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 17.701, de 4 de agosto de 2008,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ferros  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 17.701, de  4 de agosto de 2008, passa a

destinar-se a  abrigar  a  Câmara Municipal  de  Ferros,  órgãos públicos estaduais  e

municipais e concessionárias de transporte público intermunicipal.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver
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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.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.917/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.917/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.917/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo doe ao Município de Cataguases imóvel constituído de terreno com área de

4.000m², situado nesse Município, para o funcionamento de escola municipal.

É importante observar que o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se
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encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.917/2012 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Antônio  Júlio  -  Gustavo Perrella  -

Duarte Bechir - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.918/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.918/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.918/2012 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Cataguases imóvel com área de 3.913m², situado nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição dispõe que o imóvel será destinado ao

funcionamento de escola pública municipal; o art. 2º determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
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Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.918/2012 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Romel Anízio -

Antônio Júlio - Duarte Bechir - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.919/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.919/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases 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 2.919/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Cataguases imóvel constituído por área de 10.000m², situado

no Largo do Rosário, no Distrito de Cataguarino, nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento de escola municipal.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio
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do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo  prazo  de  cinco  anos,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.919/2012 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia,  Presidente - Gustavo Perrella,  relator -  Antônio Júlio -  Duarte Bechir  -

Romel Anízio - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.958/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Couto de Magalhães de Minas 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 2.958/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo  possa  doar  ao  Município  de  Couto  de  Magalhães  de  Minas  o  imóvel

constituído  de  terreno  com  área  de  10.000m²,  situado  nesse  Município,  para  o

funcionamento da Escola Municipal São Judas Tadeu.

É importante observar que o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos,

o donatário  não houver procedido ao registro do imóvel;  e  o art.  4º  dispõe que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

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 2.958/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Romel Anízio – Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.959/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases 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 2.959/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Cataguases o imóvel constituído pela área de 2.400m², situado

nesse Município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento da Escola Municipal Manoel Pais Tiago.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário

não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o  Município

encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –  Seplag  –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

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 2.959/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia,  Presidente -  Doutor  Viana,  relator  -  Ulysses  Gomes -  Romel  Anízio  -

Antônio Júlio - Gustavo Perrella - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.960/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.960/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.960/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Cataguases o imóvel constituído pela área de

2.000m², situado na Rua José Alício, nº 360, Bairro Leonardo, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

ao funcionamento de escola municipal.

É importante observar que o art.  2º do projeto determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da
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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 2.960/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Ulysses Gomes - Duarte Bechir -

Antônio Júlio - Romel Anízio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.961/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.961/2012, na forma aprovada em 1º turno, autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Cataguases imóvel com área de 2.000m², situado

nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será destinado

ao funcionamento de escola municipal;  o art.  2º determina a reversão do bem ao
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patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

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 2.961/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Antônio Júlio - Duarte Bechir - Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 2.961/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Cataguases  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 Cataguases

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado nesse Município,

registrado sob o nº  18.277,  a fls.  33vº  do Livro 3-AP,  no  Cartório  de  Registro de
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Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Cataguases não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  –  O  Município  de  Cataguases  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.034/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 3.034/2012 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

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

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.034/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Santo Antônio do Amparo o imóvel constituído

pela área de 1.900m², situado nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel será utilizado

pela administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

É importante observar que o art.  2º do projeto determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.
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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 3.034/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – João Vítor Xavier, relator – Antônio Júlio – Gustavo Perrella –

Romel Anízio – Doutor Viana – Duarte Bechir – Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 181/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 181/2011, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 181/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e Lazer – Insel –,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Santarritense de Esporte e

Lazer – Insel –, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.927/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Liga  Esportiva  do  Município  de  Contagem,  com  sede  no

Município de Contagem, 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 1.927/2011

Declara de utilidade pública a Liga Desportiva do Município de Contagem - LDMC -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública  a Lig a  Desportiva  do  Município  de

Contagem - LDMC -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.579/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.579/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Paraisópolis, com sede no

Município de Paraisópolis, 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 2.579/2011

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Paraisópolis, com sede no

Município de Paraisópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fun dação  Educacional  de

Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.791/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.791/2012, de autoria do Deput ado Antonio Lerin, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no  Município  de

Formiga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.791/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventude,  com  sede  no

Município de Formiga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Atlética Juventude, com

sede no Município de Formiga.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.980/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.980/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de  utilidade  pública  a  Academia  Olímpica  Karatê-do  Wado-Ryu,  com  sede  no

Município de Três Pontas, 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 2.980/2012

Declara de utilidade pública a Academia Olímpica Karatê-do Wado-Ryu, com sede

no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Aca demia Olímpica Karatê-do Wado-

Ryu, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.080/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.080/2012, de autoria do Deput ado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, com sede

no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.080/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Artes Marciais do Vale do Aço, com



1058
____________________________________________________________________________

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Artes Marciais do Vale

do Aço, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.101/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.101/2012, de autoria do Deput ado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública o Águia Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Santa Luzia, 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 3.101/2012

Declara de utilidade pública o Águia Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Águ ia Azul Esporte Clube, com sede

no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco, Jayro Lessa e Duilio de

Castro

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  260  e  261/2012  (encaminhando  emendas  aos

Projetos de Lei nºs 2.745/2011 e 3.099/2012, respectivamente), do Governador do

Estado - Ofícios, telegrama e cartões - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.263 a 3.268/2012 - Requerimentos nºs 3.280 a

3.318/2012  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  da  Pessoa  com

Deficiência,  de  Educação  (2),  de  Saúde,  de  Meio  Ambiente,  de  Cultura  e  de

Segurança Pública e dos Deputados Tiago Ulisses e Dalmo Ribeiro Silva - Questões

de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de quórum

para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Questões  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Gustavo Valadares, Paulo Guedes e Antônio Júlio - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  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:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Henrique -



1060
____________________________________________________________________________

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Ulysses Gomes -  Vanderlei  Miranda -  Zé

Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Jayro Lessa) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário,

para proceder à leitura da correspondência.

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 260/2012

- A Mensagem nº 260/2012 e a emenda ao Projeto de Lei  nº 2.745/2011 foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 261/2012

- A Mensagem nº 261/2012 e as emendas ao Projeto de Lei nº 3.099/2012 foram

publicadas na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Agostinho de Rezende Campos, Presidente da Associação Mineira de Rádio

e  Televisão,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de

Segurança Pública encaminhado pelo Ofício nº 989/2012/SGM.

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, em resposta ao
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Ofício nº 259/2012/SGM, aceitando o convite para proceder à entrega, nesta Casa, da

Medalha Professor Paulo Neves de Carvalho.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social,  informando  a  transferência  dos  recursos  financeiros  que

menciona, destinados ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter

continuado.  (-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do art.  74 da

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

Do FNDE (2.668), 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. Francisco Alves dos Reis Junior, Chefe da Seção de Segurança e Saúde do

Trabalhador, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  do  Trabalho

encaminhado pelo Ofício nº 1.209/2012/SGM.

Do  Sr.  Helder  Santos  Amorim,  Procurador-Chefe  da  Procuradoria  Regional  do

Trabalho  da  3ª  Região,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da

Comissão do Trabalho encaminhado pelo Ofício nº 1.208/2012/SGM.

Do Sr. Jairo Gomes Moreira, Presidente do Villa Nova Atlético Clube, sugerindo a

realização  por  esta  Casa  de  homenagem  a  esse  Clube  pelos  104  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão de Esporte.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.803/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Leonardo  Cardoso  Ivo,  Diretor  de  Áreas  Protegidas  do  IEF,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.630/2011,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.630/2011.)

Do Sr.  Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco-MG, solicitando o

apoio desta Casa para evitar  o fechamento dos postos de fiscalização da Receita

Estadual. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do  Sr.  Marcos  José  Mendes  de  Carvalho,  Chefe  de  Gabinete  da  Prefeitura
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Municipal  de  Belo  Horizonte,  prestando informações relativas  ao Requerimento  n°

2.971/2012, da Comissão de Saúde.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 420, 1.325, 1.725, 1.874 e 2.338/2011 e

2.976/2012, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-

se aos respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (7),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.259/2 011,  da  Comissão  de

Participação Popular, 2.334/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.691, 2.773 e

2.951/2012, da Comissão de Segurança Pública, 2.795/2012, do Deputado Neilando

Pimenta, e 2.877/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.697/2012, da Deputada Liza

Prado.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.839/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Wanderley  Ávila,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  convidando  para  a

abertura do “Encontro Técnico TCEMG e os Municípios - A Responsabilidade Fiscal

da Administração Pública em Ano Eleitoral”, em 19/6/2012.

TELEGRAMA

Do  Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Senado  Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.955/2012, do Deputado Luiz

Henrique.

CARTÕES

Do Sr. Antônio Carlos de Barros Martins, Presidente da Fhemig, encaminhando o

Relatório de Gestão da Fhemig 2011. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Rosângela  Alfenas,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ubá,

encaminhando  pleito  de  hospitais  filantrópicos,  especialmente  do  Hospital  Santa

Isabel, do Município de Ubá, com vistas ao apoio à aprovação do Projeto de Lei da

Câmara nº 30/2009. (- À Comissão de Saúde.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.263/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem -, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Moriá - Abem

-, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: A Associação Beneficente Moriá - Abem -, fundada em 14/1/95, com

sede no Município de Contagem, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

finalidade a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

o  amparo  às  crianças  e  adolescentes  carentes;  a  promoção  da  integração  ao

mercado  de  trabalho,  a  habilitação  e  a  reabilitação  das  pessoas  portadoras  de

deficiência  e  a  promoção  de  sua integração à  vida  comunitária;  a  promoção e  a

assistência  à  saúde  e  à  educação,  priorizando  as  famílias  carentes;  gestão  de

projetos sociais relacionados às crianças, aos jovens, aos idosos e aos portadores de

necessidades especiais; a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio

histórico e artístico e preservação e conservação do meio ambiente e promoção do

desenvolvimento sustentável.

É importante ressaltar que a Associação em questão já foi declarada de utilidade

pública pela Lei nº 4.511, de 19/3/2012, pela Câmara Municipal de Contagem.

Conforme exposto, esta Associação presta um serviço de extrema importância e

relevância  à  comunidade  em  que  está  inserida,  visando  implementar  direitos

fundamentais  e  essenciais,  contribuindo com a melhoria  da qualidade de vida  da

população, motivo pelo qual acreditamos que o reconhecimento dessa entidade como
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de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.264/2012

Institui o selo de qualidade das instituições de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o selo de qualidade para as unidades de saúde do Estado.

Parágrafo único - A certificação das unidades para obtenção do selo de qualidade

de que trata o “caput” deste artigo ficará a cargo da Secretaria Estadual de Saúde,

através do Conselho Estadual de Saúde, conforme atribuições contidas no Decreto nº

45.559, de 3 de março de 2011.

Art.  2º  -  O  processo  de  certificação  deverá  observar  os  itens  e  critérios  de

pontuação  estabelecidos  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde  e  pelo  Conselho

Estadual de Saúde, devendo as unidades de saúde de que trata o “caput” do art. 1º

ser classificadas em três categorias: Unidade Básica de Saúde -  UBS -,  clínica e

hospital.

Art. 3º - As instituições serão agraciadas anualmente com medalhas de excelência

no  atendimento  à  saúde,  conforme  regulamento  específico  elaborado  por  uma

comissão  formada  por  membros  da  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  do  Conselho

Estadual de Saúde e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa possibilitar aos órgãos da gestão

de saúde do Estado conhecer a situação das unidades de saúde (UBS, clínicas e

hospitais) através de fiscalização, controle físico e licenciamentos de órgãos como a

Anvisa, sindicatos e associações de classes (enfermagem - médica), entre outros.

Outro aspecto importante é participação direta do Conselho Estadual de Saúde -

CES -, cumprindo suas atribuições, conforme prevê o Decreto nº 45.559, de 3/3/2011,
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e possibilitando a integração com os conselhos municipais e entidades afins.

No processo de certificação e fiscalização, as visitas têm caráter motivacional e de

orientação técnica, permitindo assim melhor aplicação dos recursos disponíveis.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação e aprovação dos

meus nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.265/2012

Determina a realização periódica de inspeções em edificações, cria  o Laudo de

Inspeção Técnica de Edificação - Lite - e a Certidão de Inspeção Predial - CIP.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei cria a exigência de inspeção prévia e periódica em edificações,

destinada  a  verificar  as  condições  de  estabilidade,  segurança  construtiva  e

manutenção, bem como a certidão de inspeção predial.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, edificação é o conjunto formado por qualquer obra

de engenharia da construção, concluída e entregue para uso, com seus elementos

complementares,  como  sistemas  de  ar-condicionado,  geradores  de  energia,

elevadores,  escada  rolante,  subestação  elétrica,  caldeiras,  instalações  elétricas,

monta-cargas, transformadores, entre outros.

Art. 3º - Toda edificação está sujeita às inspeções periódicas de que trata esta lei,

exceto barragens, estádios de futebol e demais edificações abrangidas por legislação

específica.

Art. 4º - O objetivo da inspeção é efetuar o diagnóstico da edificação por meio de

vistoria  especializada,  utilizando-se  de  laudo  para  emitir  parecer  acerca  das

condições  técnicas,  de  uso  e  de  manutenção  da  edificação,  tais  como  os  seus

elementos de fundação, colunas, vigas e lajes, com avaliação do grau de risco à

segurança dos usuários.

Art. 5º - A periodicidade das inspeções nas edificações será determinada em função

de seu tempo de conclusão e obedecerá ao seguinte parâmetro:

I - a cada cinco anos, para edificações com até trinta anos ou mais;

II - a cada três anos, para edificações com quarenta anos ou mais;
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III - a cada dois anos, para edificações com cinquenta anos ou mais; e

IV - a cada ano, para edificações a partir de sessenta anos.

Parágrafo único -  O órgão municipal  ou  distrital  responsável  pela fiscalização e

controle das inspeções instituídas no art. 1º desta lei determinará, juntamente com as

entidades  representativas  dos  profissionais  habilitados,  os  casos  em  que  a

periodicidade das inspeções poderá ser ampliada ou reduzida.

Art. 6º - A inspeção de que trata esta lei será realizada por profissional ou empresa

registrados no Conselho  Regional  de Engenharia  e Agronomia de Minas Gerais  -

Crea-MG -, com habilitação para tanto, e registrada em Laudo de Inspeção Técnica

de Edificação -  Lite  -,  que será elaborado em conformidade com o que dispõe a

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, e que conterá, no mínimo, os

seguintes itens, além de outros que serão determinados pelo órgão responsável pela

fiscalização e controle das inspeções:

I  -  nome, número de registro e assinatura do profissional  habilitado responsável

pelas informações;

II - descrição do estado geral da edificação e de seus equipamentos;

III  -  identificação dos pontos da edificação sujeitos  à manutenção preventiva ou

corretiva ou à substituição, conforme o caso;

IV - ficha de vistoria, na qual serão registrados:

a) aspectos de segurança e de estabilidade estrutural geral;

b) elementos de fachada em espaços de uso público;

c) impermeabilização de coberturas;

d) instalações primárias, hidráulicas, elétricas e de combate a incêndio, incluindo

extintores, elevadores, condicionadores de ar, gases e caldeiras;

e) revestimentos internos e externos; e

f) manutenção de forma geral;

V - parecer técnico que classifique a situação da edificação como:

a) normal;

b) sujeita a reparos; ou

c) sem condições de uso;

VI  -  fotografias  ilustrativas  ou  peça  gráfica  representativa  das  irregularidades
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encontradas, em caso de a situação da edificação classificar-se de acordo com as

alineas “b” ou “c” do inciso V do “caput” deste artigo.

VII - explicitação dos tipos de não conformidade encontrados, do grau de risco a

eles associado e da necessidade de interdição, se for o caso;

VIII  -  notificação para  contratação e realização de obra  de reparação e  reforço

estrutural, quando houver vulnerabilidade na estrutura da edificação inspecionada;

IX - assinaturas do inspetor encarregado do Lite e do proprietário ou responsável

pela administração da edificação; e

X - os prazos máximos para conclusão das medidas a serem adotadas apontadas

no Lite.

§ 1º - As condições de segurança estrutural e de durabilidade deverão estar em

conformidade  com  as  normas  da  ABNT  vigentes,  especialmente  as  normas  que

aborda o “Manual de uso, conservação e manutenção das edificações”,  e  com os

requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos, com indicação da eventual

necessidade da execução de serviços de recuperação e do prazo para início dos

serviços.

§ 2º -  As obras necessárias ao cumprimento das medidas apontadas nos laudos

técnicos estão sujeitas às disposições do código de obras e edificações do Município

ou do Distrito.

Art. 7º - A inspeção de que trata esta lei será realizada por profissional ou empresa

registrados no Crea-MG, aos quais competirá:

I - elaborar o laudo em conformidade com as orientações estabelecidas nesta lei,

facultado o apontamento de recomendações adicionais, se julgar necessárias;

II - providenciar a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Art.  8º  -  Após  a  realização  da  inspeção  e,  se  for  o  caso,  dos  reparos,  ficam

obrigados  a  obter  a Certidão de Inspeção Predial  -  CIP -  junto  ao  poder  público

municipal ou distrital, às suas expensas, o proprietário, o síndico, o gestor ou outro

responsável a qualquer título pela edificação.

Art. 9º - A CIP será emitida ou renovada pelo Poder Executivo Municipal, por meio

de seu órgão competente, mediante a protocolização de requerimento contendo:

I - laudo técnico de inspeção predial da edificação; e
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II  -  cópia da ART emitida pelo responsável técnico pelo laudo referido nesta lei,

habilitado junto ao Crea-MG.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  vulnerabilidade  na  estrutura  da  edificação,

inspecionada com notificação para contratação e realização de obra de reparação e

reforço estrutural, o requerimento deverá conter:

I - comprovação da realização dos reparos; e

II - cópia da ART emitida pelo responsável técnico pela realização dos respectivos

reparos.

Art. 10 - Caberá ao Município como responsável pela fiscalização e controle das

inspeções:

I - definir conteúdo adicional do Lite e sua operacionalização;

II  -  disponibilizar,  inclusive pela rede mundial de computadores, os formulários e

roteiros necessários à sua elaboração;

III - manter arquivo dos laudos de que trata esta lei, disponibilizando-os para acesso

de terceiros diretamente envolvidos ou autorizados;

IV - emitir, após análise do requerimento, a CIP, fazendo nela constar a validade,

observando o que dispõe o art. 6º e parágrafos desta lei.

Art. 11 - Compete ao proprietário ou responsável pela administração da edificação:

I - providenciar as ações necessárias à elaboração do Lite, observados os prazos

estipulados no art. 5º;

II - providenciar as ações corretivas apontadas no Lite, antes da próxima inspeção,

ou em prazo inferior, quando justificado por razões de segurança e assim estipulado

no Lite;

III -  registrar, encaminhar cópia do Lite, solicitar avaliação sobre as intervenções

necessárias e comunicar ao construtor da edificação as intervenções realizadas.

Art. 12 - O acesso ao Lite será livre para os proprietários, os responsáveis pela

administração,  os  moradores  e  os  usuários  da  edificação  e  para  os  órgãos

governamentais de fiscalização.

Art. 13 - As infrações ao disposto nesta lei  são passíveis de multa de R$300,00

(trezentos reais), renovável a cada trinta dias, até que seja sanada a irregularidade.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado,
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anualmente,  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, acumulada no

exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro

índice  criado  por  legislação  federal  e  que  reflita  a  perda  do  poder  aquisitivo  da

moeda.

Art. 14 - São consideradas infrações ao disposto nesta lei, sem prejuízo das demais

penas no âmbito civil e criminal:

I - deixar de realizar a vistoria na periodicidade estabelecida nesta lei;

II - não manter laudos técnicos em local franqueado à fiscalização;

III - não adotar, no todo ou em parte, as medidas saneadoras apontadas nos laudos

técnicos nos prazos ali estabelecidos;

IV - não realizar o Lite;

V - não manter, em local visível ao público, no acesso principal da edificação, a CIP;

VI - prestar informações falsas ou omitir informações no Lite;

VII – deixar de comunicar ao órgão competente da prefeitura quaisquer danos que

afetem o uso e a segurança das edificações inspecionadas.

Art. 15 - Os responsáveis, proprietários ou gestores, pela edificação de que trata

esta lei deverão manter os laudos técnicos das vistorias realizadas, bem como a CIP

em local visível e franqueado ao acesso da fiscalização e dos interessados.

Art.  16  -  É  obrigatória  a  comunicação  ao  órgão  competente  da  prefeitura  de

quaisquer danos que afetem o uso e a segurança das edificações de que trata esta

lei.

Art.  17 -  Em que pesem os prazos estabelecidos nesta lei,  a qualquer tempo o

Município poderá, a seu critério, solicitar inspeção predial para garantir a segurança

aos cidadãos.

Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Paulo Lamac

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

que determina a realização periódica de inspeções em edificações, cria o Laudo de
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Inspeção Técnica de Edificação - Lite - e a Certidão de Inspeção Predial - CIP.

Sabemos que um imóvel é planejado e construído para atender seus usuários por

muito  tempo.  Todavia,  as  construções,  a  despeito  da  solidez  e  da  segurança

proporcionadas pelos avanços da civilização, carecem de constantes cuidados e de

manutenção. Nesse passo, para concretização da expectativa de durabilidade, torna-

se primordial a prática constante da manutenção preventiva do imóvel.

O  crescimento  dos  grandes  centros  urbanos  e  sua  verticalização,  aliados  à

degradação natural, são motivos suficientes para a normatização da inspeção predial,

ferramenta que revela a real situação do imóvel, direcionando com profissionalismo

as  ações  de  manutenção  e  contribuindo  para  a  economia,  a  preservação  e

principalmente  a  segurança  pública.  É  certo  que  o  custo  e  a  responsabilidade

aumentam de forma drástica e dramática quando há falta de atenção e de cuidado,

bem como negligência quanto à inspeção dos imóveis. Tudo isso resulta em sinistros

que ceifam vidas e incapacitam pessoas.

Com  a  inspeção  predial  regulamentada,  definindo  condições,  prazos,

periodicidades, competências e responsabilidades para vistoria das edificações com o

objetivo  de  avaliar  suas  condições  técnicas,  funcionais  e  de  conservação  ou

recuperação,  teremos  certeza  quanto  às  condições  de  funcionalidade  técnica  e

administrativa das edificações existentes em nosso Estado, o que nos possibilitará

saber quais são, caso existam, os problemas em toda a sua extensão e nos dará

condições de evitar tragédias e catástrofes. Ou seja, havendo uma inspeção predial

planejada,  rotineira  e  segura,  as  falhas  e  anomalias  serão  constatadas  com

antecedência, evitando-se tragédias e poupando-se vidas.

Por  outro  lado,  a  manutenção  predial  por  parte  do  proprietário  traz  inúmeros

benefícios, tais como valorização do bem no mercado imobiliário, aumento de vida útil

do imóvel e melhoria no desempenho das instalações em geral. Essa medida garante

a segurança dos vizinhos e de toda a sociedade, além de proporcionar conforto e

economia.

Outro aspecto importante da manutenção preventiva é que ela evita a perda de

garantia da edificação, uma vez que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o

uso inadequado do bem isenta o construtor da responsabilidade sobre o defeito ou a
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anomalia que porventura vierem a ser detectados. Da mesma forma, o art. 937 do

Código Civil dispõe que o dono de edifício ou construção responde pelos danos que

resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse

manifesta.

Nesse sentido, várias são as razões que tornam a inspeção predial um instrumento

de  fundamental  importância  tanto  para  a  segurança  quanto  para  a  economia.

Infelizmente,  essa  prática  não  é  obrigatória.  Na  cidade  de  Belo  Horizonte,  por

exemplo, a Lei nº 4.695, de 22/4/87, que institui a obrigatoriedade de laudo técnico

sobre as condições de segurança de algumas edificações, foi revogada pela Lei nº

8.616, de 2003, que contém o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, de

modo que atualmente não há legislação a esse respeito.

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

deste projeto.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques

Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.838/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.266/2012

(Ex-Projeto de Lei nº 966/2007)

Dispõe sobre  critério  de  desempate  no  processo licitatório  no  Estado de  Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público dará preferência a bem ou serviço menos lesivo ao meio

ambiente  para  fins  de  desempate  nos  processos  licitatórios  no  Estado  de  Minas

Gerais, respeitados os critérios anteriores estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único - Permanecendo o empate, o estabelecido no “caput” deste artigo

se aplicará à fonte alimentadora dos bens ou dos serviços empatados.

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

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Délio Malheiros

Justificação: O efeito das atividades humanas sobre o meio ambiente aumentou
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significativamente a partir do início da Revolução Industrial, no final do século XVIII.

Desde então até os dias atuais, o impacto das atividades industriais,  dos grandes

aglomerados  urbanos  e  da  expansão  da  agricultura  sobre  a  biosfera  só  vem

aumentando.

O aumento  da  preocupação com o  meio  ambiente  exerceu um grande impacto

sobre as atividades empresariais. A partir de meados da década de 1980, a maioria

dos países criou leis ambientais ou tornou as existentes mais restritivas, regulando as

atividades industriais e comerciais, no que concerne a seus impactos sobre o solo, a

água e o ar. Até mesmo a Constituição incluiu a garantia aos chamados direitos da

terceira geração.

Nesse contexto, é de extrema necessidade que a administração pública estabeleça

critérios objetivos com fins de preferir a aquisição de bens e serviços menos lesivos

ao meio ambiente. A Lei Federal nº 8.666, de 21/6/93, regulou o processo licitatório de

forma muito satisfatória e ensejou até mesmo a possibilidade de revogação da maior

parte das leis estaduais anteriores que versavam sobre a mesma matéria; no entanto,

em atenta análise às disposições desse diploma, repara-se que, entre os critérios de

desempate, não figura especificamente o impacto ambiental.

Dessa forma, observada a competência concorrente do Estado para legislar sobre

licitação,  haja  vista  que  o  inciso  XXVIII  do  art.  22  da  Constituição  da  República

determina  a  competência  privativa  da  União  apenas  para  regras  gerais  sobre  o

assunto, a presente proposição visa a corrigir esse vício em prol da geração atual e

das futuras.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Inácio

Franco. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 873/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.267/2012

Declara  de  utilidade pública  o  Coral  Nossa  Senhora  do  Rosário,  com  sede  no

Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Coral Nossa Senhora do Rosário, com

sede no Município de Mariana.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Jayro Lessa

Justificação:  O  Coral  Nossa  Senhora  do  Rosário,  com  sede  no  Município  de

Mariana, é entidade civil  sem fins lucrativos, partidários e ou religiosos e tem por

objetivo a apresentação e formação de cantores, entre outras atividades sociais e

culturais.

Como disposto em seu estatuto social, o Coral Nossa Senhora do Rosário, além

dos  objetivos  acima descritos,  também  realiza  acompanhamento  escolar  de  seus

integrantes, prestando, assim, serviços de reconhecido interesse público.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  agosto  de  2010,  a  referida

entidade  cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  pelo  que  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.268/2012

Dá denominação à Rodovia LMG-664.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Ângelo Martins Souto a Rodovia LMG-664.

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

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Delvito Alves

Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação à Rodovia LMG-

664, que faz a ligação entre as Rodovias MG-181 e LMG-628.

Propomos  o  nome  de  Ângelo  Martins  Souto  por  ter  sido  grande  liderança  no

Município  de  Unaí,  proprietário  de  terras  que  atuou  em  diversos  segmentos  da

sociedade unaiense, destacando-se como sócio fundador do Sindicato Rural de Unaí

e da Cooperativa Agropecuária de Unaí - Capul -, uma das maiores cooperativas do
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Estado. São bem expressivos, portanto, os motivos que nos levam a apresentar este

projeto de lei, para o qual espero contar com o total endosso dos demais membros

desta Casa.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 3.280/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  nova  diretoria  da  CUT-MG.  (-  À  Comissão  do

Trabalho.)

Nº 3.285/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Ouro Preto pelos 301 anos de emancipação

desse Município.

Nº 3.286/2012, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Carmo do Paranaíba pelos 136 anos de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.287/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  à  liberação  de

recursos para a aquisição de aparelho para a realização de testes de DNA no Instituto

Médico-Legal de Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.288/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Cultura pedido de providências para a liberação de recursos com vistas

à execução do projeto de restauração integral da estrutura física da Igreja de São

Francisco de Assis, no Município de Mariana.

Nº 3.289/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências com vistas à liberação de recursos

para a execução do projeto de restauração integral da estrutura física da Igreja de

São Francisco de  Assis,  no  Município  de Mariana.  (-  Distribuídos  à  Comissão de

Cultura.)

Nº 3.290/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal,  à
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Diretoria-Geral dessa corporação e ao Ministério da Justiça pedido de providências

para implantação de uma delegacia de polícia federal no Município de Muriaé. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.291/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

ampliação do número de escolas funcionando em regime integral na rede estadual de

ensino em Muriaé e para criar  nesse Município uma escola dedicada à formação

técnica, nos moldes do Programa de Educação Profissional, desenvolvido por essa

Secretaria. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.292/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a

implementação do Centro de Atenção Psicossocial III no Município de Uberlândia, nos

termos da Portaria nº 3.088, de 23/12/2011, do Ministério da Saúde. (- À Comissão de

Saúde.)

Nº 3.293/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com

vistas  à  implantação  de  centro  socioeducativo  no  Município  de  Muriaé,  para

desenvolver o projeto Olho Vivo nesse Município e para divulgar melhor em Muriaé o

Disque-Denúncia Unificado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.294/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja encaminhado à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações sobre  a

execução orçamentária das ações de saúde destinadas ao tratamento de usuários e

dependentes de drogas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 3.295/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Muriaé pedido para

que pleiteie ao Ministério da Saúde incentivo antecipado para a implantação de um

centro de atenção psicossocial especializado em álcool e drogas nesse Município. (-

À Comissão de Saúde.)

Nº 3.296/2012,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

implantação  da  2ª  Vara  Criminal  na  Comarca  de  Muriaé.  (-  À  Comissão  de
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Administração Pública.)

Nº 3.297/2012, da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação de delegacias de atendimento especializado da mulher, com plantão 24

horas,  nas  regiões  do  Barreiro  e  de  Venda  Nova.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  3.298/2012,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Cemig  S  pedido  de  informações,  com  o  envio  a  esta  Casa  da  documentação

correspondente a cada caso, sobre o processo seletivo promovido por essa empresa

e sobre o procedimento de escolha do plano de saúde de seus empregados e a

adesão deles ao referido plano. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  3.299/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  à  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente  de  Uberaba  pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncias  de

danos ambientais na Fazenda Inhumas, localizada na área rural desse Município.

Nº  3.300/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça e à Corregedoria da Justiça Federal

pedido de providências  para a suspensão do Juiz Federal  da 1ª Vara Federal  da

Subseção  Judiciária  de  Uberaba,  que  impediu,  por  meio  de  medida  liminar,  a

discussão de temas referentes à Fazenda Inhumas, localizada na área rural desse

Município,  e  sejam  encaminhadas  cópia  da  aludida  decisão inconstitucional  e  de

outra decisão desse mesmo Juiz, prolatada em 30/5/2012, que indeferiu pedido de

extensão da aludida proibição de discussão à Comissão de Direitos Humanos.

Nº  3.301/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Defensoria Pública as notas taquigráficas da 15ª Reunião Ordinária

dessa Comissão e pedido de providências para que interponha ação de usucapião

em favor dos moradores da Ocupação Braúnas, no Município de Ribeirão das Neves,

além de outras medidas judiciais aplicáveis ao caso.

Nº  3.302/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  à  Delegacia  de  Polícia  de  Salinas  e  ao

Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 2ª e da 12ª Reuniões Ordinárias
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dessa  Comissão,  contendo  denúncias  feitas  por  Valmir  da  Costa  Pereira  sobre

supostas ameaças que teria sofrido a mando de Joaquim Neres Xavier Dias, bem

como sobre questões controversas envolvendo propriedade de terras na região de

Salinas; sejam também encaminhados a essas autoridades documentos relativos ao

inquérito policial sobre tais assuntos e à ação para reintegração ou manutenção de

posse na qual figura como autor Valmir da Costa Pereira e como réu Joaquim Neres

Xavier Dias; e sejam tomadas providências para assegurar a integridade física dos

envolvidos, em particular de Valmir da Costa Pereira, e a resolução pacífica e justa

desse conflito.

Nº  3.303/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para estabelecer

a carga horária mínima e a máxima para o trabalho diário dos policiais na corporação.

Nº  3.304/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral e à Corregedoria da PMMG pedido de providências

para que se apurem denúncias de abuso de poder e atuação ilícita da PMMG na

reintegração de posse da Fazenda Inhumas, no Município de Uberaba, a qual teria

ocorrido sem prévia ordem judicial.

Nº  3.305/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  a

apuração de denúncia de trabalho escravo no Triângulo Mineiro.

Nº 3.306/2012, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Gate pelos 25 anos de sua criação e seja promovido o

registro desse voto na ficha funcional de cada policial que o integra.

Nº  3.307/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

regulamentação do art. 11-A da Lei nº 14.937, de 2003, alterada pela Lei nº 19.988,

de 2011.

Nº 3.308/2012,  da  Comissão de Turismo,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  por  meio de sua Secretaria  de Agricultura

Familiar,  pedido  de  providências  para  que  os  produtores  de  cachaça  rurais  ou

artesanais sejam incluídos na lista de beneficiários de linhas de crédito do Programa
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Nacional  de  Fortalecimento da Agricultura  Familiar,  no escopo  do Programa Mais

Alimentos.

Nº  3.309/2012,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

adoção de medidas tributárias  que visem a  uma maior  ocupação dos imóveis  do

hipercentro da Capital, bem como à melhoria da iluminação pública do local.

Nº  3.310/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

instalação de uma sede da Aisp em imóvel de propriedade do Estado, no Município

de Caxambu.

Nº  3.311/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do DNIT-MG pedido de providências para

que seja respondido com urgência o pleito da Prefeitura de Governador Valadares

relativo ao problema de trânsito que afeta a BR-116,  na cabeceira da ponte para

acesso de veículos a Governador Valadares, na direção Rio-Bahia, em especial as

entradas e saídas do Bairro Vila Isa, bem como seja emitido parecer técnico sobre a

melhor solução para a mobilidade e a segurança no local assinalado.

Nº  3.312/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de  providências  quanto  a

supostos abusos de autoridade praticados por fiscais desse órgão em Teófilo Otoni,

bem  como instituir  normas  e  procedimentos  para  o  controle  de  passageiros  nas

cidades afetadas, ouvindo-se os órgãos públicos municipais.

Nº 3.313/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Gate da PMMG pela excelente atuação no sequestro de

uma gerente de Banco, em 5/6/2012.

Nº  3.314/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ima  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  esse  órgão  não

interrompa o funcionamento de postos de fiscalização no Estado.

Nº  3.315/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para viabilizar o

projeto técnico que autoriza obras de acostamento na Rodovia MG-290, do Município
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de Pouso Alegre até a divisa do Estado de São Paulo, passando pelos Municípios de

Borda da Mata,  Ouro  Fino e Jacutinga,  bem como para cobrança de pedágio de

veículos pesados nos postos fiscais.

Nº 3.316/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Feam pedido para que essa Comissão seja convidada a participar do trabalho de

monitoramento  da  qualidade  do  ar,  realizado  na  Capital  do  Estado  pela  referida

entidade.

Nº  3.317/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  às

Secretarias de Cultura e de Educação pedido de providências com vistas a incluir no

acervo das bibliotecas da rede estadual de ensino exemplares das obras "Motins do

Sertão",  "Alvará do Perdão Concedido a Dona Maria da Cruz, Viúva" e "Capítulos

Sertanejos", que tratam da riqueza cultural da Região Norte do Estado.

Nº  3.318/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Fazenda, às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e à Abrape

pedido  de  providências  com  vistas  à  constituição  de  grupo  de  trabalho,  com  a

participação de parlamentares e de representantes dessas instituições, para formular

propostas relativas à taxa de segurança pública, aos laudos técnicos emitidos pelo

Corpo de Bombeiros e ao desvio de conduta de profissionais de segurança pública

em eventos particulares promovidos no Estado.

- Os Requerimentos nºs 3.281 a 3.284/2012 foram publicados na edição anterior.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões da Pessoa

com Deficiência, de Educação (2),  de Saúde, de Meio Ambiente, de Cultura e de

Segurança Pública e dos Deputados Tiago Ulisses e Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. Presidente – A Presidência comunica, com pesar, o falecimento do Sr. Lourival

Pereira  Filho,  servidor  da  Polícia  Legislativa  desta  Casa,  ocorrido  ontem  nesta

Capital,  presta suas condolências  à família  enlutada e informa ao Plenário que o

corpo  está  sendo  velado  no  Cemitério  Bosque  da  Esperança,  onde  ocorrerá  o

sepultamento logo mais, às 16 horas. Trata de servidor há quase 30 anos nesta Casa,

com o qual tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar, ainda junto com o ex-

Deputado Laviola. Foi um servidor exemplar e estava muito alegre, estudando e se
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preparando  para  provas  que  faria  nesta  Casa,  dentro  da  carreira  da  Polícia

Legislativa. Partiu cedo. Quero levar à família do Lourival os meus pêsames.

Questões de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  da  mesma  forma,  também

externamos os nossos sentimentos. Iria suscitar questão de ordem. Caso V. Exa. não

o tivesse mencionado, eu já estava aqui para fazer o registro do falecimento. Por

outro lado, também com esse mesmo intuito, quero, Sr. Presidente, registrar que o

Cabo  da  Polícia  Militar  Gladstone  Alexandre  Soares  Bernardo,  de  39  anos,  foi

baleado na cabeça durante uma ação policial na noite do dia 14 de junho, no Bairro

Glória,  Noroeste de Belo Horizonte. Ao ouvir  na rede de rádio que dois indivíduos

armados teriam tomado de assalto um veículo próximo ao local onde se encontrava, a

viatura comandada por  Gladstone,  a guarnição,  com mais dois  Soldados, saiu no

encalço deles. Avistaram o carro abandonado e dois indivíduos correndo, que,  ao

perceberem  a  aproximação  da  viatura,  fugiram  em  direções  opostas.  Um  deles,

menor de idade, foi perseguido e preso pelos policiais militares. Gladstone continuou

atrás do outro, posteriormente identificado como Marcel Saint Clair Diniz dos Santos,

21 anos, e parou um veículo que passava para auxiliá-lo na perseguição. Ao avistar o

indivíduo, desceu do carro e gritou: “Polícia!”, momento em que o homem sacou um

revólver e efetuou dois disparos. Atingido, o Cabo Gladstone caiu no chão. O outro

tiro atingiu o veículo. Testemunhas disseram que Marcel se aproximou de Gladstone,

já ferido e caído ao solo, e efetuou mais dois disparos à queima-roupa contra ele,

fugindo em seguida. Durante o rastreamento, Marcel Saint Clair foi preso com dois

aparelhos celulares, R$703,00 e quatro munições de calibre 38. Segundo a Polícia

Militar,  Marcel  cumpre  pena  por  homicídio,  mas  saiu  da  prisão  recentemente

beneficiado  por  decisão  judicial.  O  Cabo  Gladstone  Soares  era  lotado  na  8ª

Companhia do 34° Batalhão e tinha 14 anos de políci a. Ele era casado, pai de dois

filhos - uma menina de 12 e um menino de 9 anos”. Então, Deputado Rômulo Viegas,

é por essas razões que insistimos que esses servidores merecem muito mais que o

nosso respeito e compreensão no exercício de nossas atividades. Infelizmente, há

colegas  Deputados  nesta  Casa  que  sequer  querem  permitir  que  essas  pessoas

tenham uma carga horária definida em lei. Essa é considerada pela ONU a atividade



1081
____________________________________________________________________________

mais estressante do mundo. Aliás, a primeira é a de policial; a segunda, a atividade

dos mineradores;  e a terceira,  a de jornalistas.  Infelizmente,  policiais  militares em

Minas  Gerais  não  recebem  o  adicional  periculosidade  até  hoje  e  não  têm  carga

horária  definida  em  lei.  Portanto,  muitas  vezes,  uma sobrecarga de  trabalho  e  a

ausência de uma carga horária decente para esses policiais, com uma folga que lhes

permita recompor suas energias, a questão orgânica, faz com que haja uma distração

no  momento  de  uma  abordagem  policial  e  até  mesmo  de  uma  troca  de  tiros.

Infelizmente, perdemos mais um companheiro e um herói que defendeu a sociedade

e  tombou  no  cumprimento  do  dever  legal.  Deixamos  aqui  registrados  nossos

sentimentos e os da família. Quem sabe ainda poderemos contar com a sensibilidade

desta Casa, para que policiais e bombeiros militares de Minas tenham direito a uma

carga horária máxima definida em lei, aprovada por este Parlamento. Sr. Presidente,

essas são as considerações que queria fazer, pois era importantíssimo registrar que

mais um policial tombou no cumprimento da sua missão.

O Deputado Leonardo Moreira – Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero reiterar a

manifestação de pesar pelo falecimento de um membro da Polícia Legislativa, assim

como de um policial  militar,  de que tivemos conhecimento na reunião na tarde de

hoje.  Aproveito  a  oportunidade  para  parabenizar  V.  Exa.  pela  seriedade  e

competência com que vem conduzindo o trabalho do Legislativo mineiro numa nova

trajetória, com perspectiva de participação no Parlamento. Este Deputado requer a V.

Exa. o encerramento, de plano, desta reunião, haja vista não haver quórum para a

continuação dos trabalhos. Essas são as minhas considerações.

O Deputado Antônio Júlio – Sr. Presidente, estão verificando que não há quórum.

Então  não  havia  quórum  para  abrir  a  reunião.  No  entanto,  foi  aberta.  Portanto,

solicito-lhe pelo menos a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos  Deputados  para  a  recomposição  do  número  regimental.  Antes,  gostaria  de

informar ao Deputado Antônio Júlio que a reunião foi aberta com número regimental.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Portanto, há quórum

para a continuação dos trabalhos.
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Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, quero fazer dois registros importantes.

O primeiro é relacionado à questão ambiental, pois as atenções estão voltadas para a

Rio+20.  Quero  cumprimentar  o  Secretário  Adriano  Magalhães,  pois,  atendendo

requerimento  aprovado  na  Comissão  de  Meio  Ambiente,  prorrogou  o  prazo  para

apresentação das propostas de alteração ou exclusão de atividades constantes na

Deliberação Normativa Copam nº 74, de 2004. Portanto, o prazo foi prorrogado em

atenção a requerimento de nossa autoria aprovado na referida Comissão. Agora o

prazo vai até o dia 3/7/2012, ampliando-se a oportunidade para que a sociedade civil

organizada e as pessoas jurídicas atendam ao chamamento para participar desse

processo  que  promove  a  revisão  da  norma  que  dispõe  sobre  a  regularização

ambiental e a classificação de empreendimentos de acordo com o porte e o potencial

poluidor  ou degradador.  Com a prorrogação do prazo,  haverá  maior  oportunidade

para que setores como indústria,  comércio e serviços,  mineração,  infraestrutura e

atividades  agrossilvopastoris  contribuam  para  o  aprimoramento  da  legislação,

tornando-a mais acessível, transparente e de fácil execução para os que precisam

promover o processo de regularização ambiental em nosso Estado. Caro Presidente,

o segundo motivo é cumprimentar o Governador Anastasia e o Senador Aécio Neves,

que coordenaram ontem o lançamento da importante campanha intitulada Minério

com  mais  Justiça,  que  defende  mudanças  na  legislação  sobre  a  exploração dos

recursos minerais. A iniciativa, que pretende envolver toda a sociedade civil,  tem a

participação da OAB, da ABI e da AMM e deve contar, Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, com a presença desta Casa para levantar essa bandeira, que é mais que

justa e deve ser empunhada por todos nós, parlamentares. Sabemos da importância

da atividade mineradora para a economia e o desenvolvimento de Minas Gerais, mas

não podemos deixar  de discutir  a  questão,  buscando a revisão dos “royalties”  do

minério para que Minas Gerais receba compensação financeira maior pela exploração

de  recursos  minerais,  como  ocorre,  por  exemplo,  com  o  petróleo.  Portanto,

manifestamos o nosso apoio ao movimento Justiça ainda que Tardia e à proposta,

apresentada  pelo  Senador  Aécio  Neves  no  Congresso  Nacional,  que  eleva  o

percentual da CFEM para corrigir essa disparidade que fez com que, no ano passado,
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para  se  ter  uma  ideia,  Minas  Gerais  recebesse  apenas  R$180.000.000,00  dos

recursos arrecadados com a CFEM, enquanto o Rio de Janeiro, no mesmo período,

recebeu R$7.000.000.000,00. Disse R$7.000.000.000,00. Foi o que o Rio de Janeiro

recebeu pelos “royalties” do petróleo. Sabemos que essa pendência tem tirado de

Minas  Gerais  recursos  importantes  para  a  educação,  a  saúde  e  o  próprio  meio

ambiente. Não podemos admitir que esta Casa fique calada no momento em que se

inicia uma manifestação do governo de Minas, apoiada pelo nosso Senador Aécio

Neves, objetivando dar ao minério o tratamento que ele merece, como o petróleo tem

hoje, como bem representativo da economia do Estado e do Brasil.  Minas Gerais

também tem de ser  inserida nessa discussão a  respeito  do  minério.  É  urgente  a

adoção dessa medida para que, quando a atividade minerária se exaurir, exista outra

alternativa  de  atividade  econômica  para  substituí-la.  O  minério  é  um  bem  finito,

acabará  a  qualquer  momento,  e,  ao  chegar  o  seu  fim,  poderíamos  ter,  se

preparássemos, uma Minas Gerais melhor para todos nós, que possa dar aos seus

filhos  melhores  condições  de  vida.  É  dever  desta  Casa,  portanto,  somar-se  à

manifestação do nosso Governador  Antonio Anastasia  e  do nosso Senador  Aécio

Neves nessa briga, que é muito mais  de Minas Gerais do que de qualquer  outro

Estado da União. Portanto, nós, mineiros, vamos fazer coro com o nosso Governador

e com o nosso Senador na briga pela valorização do minério, que é de Minas, que é

dos mineiros, mas que também é do nosso Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Leonardo Moreira – Sr. Presidente, mais uma vez tomo a liberdade de

agradecer a V. Exa. pelo deferimento do meu pedido de questão de ordem. Em que

pese ter  sido feita  a verificação de quórum de maneira adequada e no  momento

oportuno, em que responderam à chamada mais de 30 Deputados, acato a decisão

da Mesa e não vou requerer novamente o encerramento de plano da reunião, por

falta de quórum, mas o meu campo visual é claro, não há sequer 20 Deputados no

recinto. Porém, meu único questionamento – não sei se é o caso nem se é pertinente

e desde já acato qualquer decisão de V. Exa. - é que poderia ser feita a verificação de

quórum pela digital do parlamentar. Obrigado. Não voltarei mais a intervir.

O Sr. Presidente – Informo ao Deputado que um grupo de trabalho está estudando

a reforma do Regimento Interno e será levada em consideração a sugestão de V.
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Exa. no que tange à recomposição do quórum por meio digital, até porque é difícil

segurar o Deputado dentro do Plenário. Às vezes, o Deputado registra presença e

sai. A recomposição é feita, o Deputado responde à chamada e se afasta do Plenário

novamente. Com a palavra, pela ordem, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz – Quero registrar que o lançamento da campanha

dos “royalties” é muito positivo, porque parece que nos últimos oito anos o Senador

Aécio  estava mais  preocupado  em defender  os  “royalties”  do  petróleo  do  Rio  de

Janeiro, que agora são apontados como injustos e desbalanceados em relação aos

do minério.  Outra  suprema ironia é  que a  campanha publicitária  é  custeada pela

Codemig,  em que titulares  de direitos  minerários  também não recolhem a  CFEM.

Portanto, suprema ironia. O Senador que defendeu os “royalties” do petróleo do Rio

lança  a  campanha  custeada  por  uma  empresa  que  não  recolhe  a  CFEM.  Sr.

Presidente, queria aproveitar também para fazer coro com o Deputado Leonardo e

pedir o encerramento da reunião, porque está claro que não temos quórum. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente – Acabamos de fazer a recomposição de quórum e responderam à

chamada 32 Deputados. Então, como expliquei, acredito que já esteja em estudo a

questão da recomposição de quórum na reforma do Regimento Interno da Casa. Não

temos como fechar as portas do Plenário para segurar os Deputados.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Fala, João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) – Agradeço muito o aparte e a oportunidade de

falar antes de V. Exa. iniciar seu pronunciamento. Infelizmente, vemos a paixão pelo

mais querido, o Senador Aécio Neves. Algumas vezes, nos esquecemos do Senador,

mas ele é lembrado a todo o momento. E deve ser lembrado mesmo, por tudo que

tem feito por Minas Gerais e pelo Brasil. E agora, há essa emenda do Governador

que faz com que as mineradoras paguem 5% e façam retornar para os Estados os

gastos  que  ele  tem.  Muitas  vezes,  devido  ao  peso  das  carretas  carregadas  de

minério, os Estados têm de fazer a manutenção de suas malhas rodoviárias. Então,

isso é para fazer coro com aqueles que estão sempre lembrando do mais querido, do
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Senador Aécio Neves, o inesquecível. Aquele que mudou a história de Minas Gerais,

ao ligar 230 cidades que não possuíam ligação asfáltica, mudou a história da zona

Norte de Belo Horizonte, que agora recebe o Alphaville e a Universidade Mackenzie,

como também recebeu a Linha Verde, a Cidade Administrativa... Por isso, eles têm de

lembrar  sempre do mais  querido,  porque o  mais  querido está fazendo tanto  pelo

nosso país, como já fez por Minas Gerais, socialmente. Naqueles rincões de Minas

Gerais, os lugares esquecidos em que, muitas vezes, as pessoas enfermas tinham de

sair carregadas, ou os veículos só saiam puxados por tratores, o mais querido ligou

todas essas estradas por  asfalto.  Agora,  Deputado Valadares,  o mais  eficiente,  o

Governador Anastasia, ligará o restante pelo Caminhos de Minas, com o empréstimo

aprovado nesta Casa. Portanto, eu queria concordar com aqueles que reverenciam o

mais querido, nosso Senador Aécio Neves, que esteve, ontem, aqui em Minas Gerais,

nessa campanha, defendendo o nosso Estado e o nosso povo.

Muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Concedo aparte ao Deputado Duarte Bechir e,

em seguida, ao Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, eu trouxe a

esta Casa uma informação importante sobre a campanha que o governo de Minas

faz, e, é claro, com o apoio do Senador Aécio Neves. Ao que parece, a Oposição

poderia não perder o trem da história, não perder a oportunidade e somar esforços

conosco nessa campanha, que é dos mineiros. Mas, não dos mineiros, por exemplo,

como tem sido o governo federal, se olharmos duas ações do governo federal, uma

do que saiu e muitas da que entrou. A última ação do que saiu: no apagar das luzes

do mandato do ex-Presidente Luiz Inácio, V. Exa se lembrará que foi decretada, por

meio  de  medida  provisória,  uma  fórmula  para  nos  tomar  a  Fiat  e  levá-la  para

Pernambuco, terra do ex-Presidente. Os investimentos que Minas ganharia com a

vinda da melhoria da Fiat,  perdemos para o Estado do Pernambuco,  terra do ex-

Presidente.  Mais  do  que  depressa,  sem  perder  tempo,  o  Senador  Aécio  Neves

apresentou uma emenda àquela medida provisória do Presidente Lula, estendendo

os benefícios também para Minas Gerais, para a área da Sudene.

E o que fez o Presidente Lula? Pediu que a emenda fosse derrotada e, de fato,
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assim aconteceu: derrotaram Minas Gerais.

Minas Gerais é o 21º Estado a receber as casas do programa Minha Casa Minha

Vida. Então, quando a Oposição aqui vem, poderia ser uma oposição construtiva, que

tivesse voltada ao crescimento e  à melhoria de Minas Gerais;  uma oposição que

tivesse  a  responsabilidade  de  somar  esforços  para  o  engrandecimento  de  Minas

Gerais. Mas temos notado, meu caro Deputado e Líder Gustavo Valadares, que a

Oposição quer comemorar as coisas difíceis e impossíveis e não quer entrar na briga

por Minas Gerais, por aquilo  que nos é devido, por aquilo que temos o direito de

buscar.

Muitas vezes, busco no meu passado, como Vereador, os momentos em que, com

coerência, fui oposição. Em nenhum momento encontro uma ação que adotei para

diminuir  o  crescimento  da  minha  cidade;  mas  aqui  vejo  acontecerem,

constantemente, ações para diminuir o crescimento de Minas Gerais. Oposição burra,

meu caro Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* – Obrigado, Deputado Gustavo Valadares.

Também venho somar a minha voz no sentido de parabenizar o nosso grande líder,

Senador Aécio Neves, que liderou, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, a

Associação Brasileira de Imprensa e a Associação Mineira dos Municípios, a luta dos

“royalties” da mineração de Minas Gerais.

Vários Prefeitos e várias lideranças seguem a trilha de desenvolvimento de Minas

Gerais,  capitaneada pelo  Senador  Aécio  Neves,  que,  diga-se  de passagem, foi  o

melhor Governador deste Estado. Com certeza, ele ainda prestará grandes serviços à

nossa nação. Portanto, daqui do Parlamento, queremos enviar um abraço ao Senador

Aécio Neves e ao Governador Anastasia, porque Minas Gerais está no caminho certo.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.  Sr.

Presidente, nesses 8min30s que me restam, vou tentar fazer o meu pronunciamento.

Prometi  a  alguns amigos  que o  faria  de maneira  mais  calma,  menos estressada,

porque, na última vez em que estive na tribuna, acabei exaltando-me e falando um

pouco mais alto, Deputado Gustavo Corrêa. Na verdade, o assunto de hoje me traz

também um sentimento de revolta - não sei se esse termo seria o mais oportuno,

Deputado Antônio Júlio.
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Há uma semana,  na  última terça-feira,  a  Presidente  do  Brasil,  Dilma Rousseff,

esteve em Belo Horizonte para, mais uma vez, fazer um jogo de cena, para fazer a

população de Minas de boba. Não há outro termo melhor do que esse. Veio a Minas

para criar um factoide e colocar nas manchetes dos jornais, que seriam veiculadas no

dia seguinte, que o governo federal estaria investindo R$6.000.000.000,00 em obras

de infraestrutura no nosso Estado.

Cabe a nós, Deputados, parlamentares que acompanhamos de perto a situação

das  principais  rodovias  e  dos  gargalos  de  infraestrutura  que  temos  no  País,  a

responsabilidade e a obrigação de alertar a população mineira de que não é verdade

que o governo federal investirá os R$6.000.000.000,00 anunciados pela Presidente

Dilma na semana passada. O governo federal, a Presidente Dilma, gastou recursos

públicos  para  vir  a  Belo  Horizonte,  na  semana  passada,  assinar  um  convênio,

Deputado Pinduca, de R$17.000.000,00.

Vejam a que ponto chegamos: uma Presidenta que se diz mineira, belo-horizontina,

vem  a  Belo  Horizonte  assinar  um  convênio  e  entregar  ao  governo  de  Minas

R$17.000.000,00.  Um governo que arrecada bilhões  e  bilhões,  que investe Brasil

afora bilhões e mais bilhões, veio aqui entregar R$17.000.000,00, jogando um pepino

nas mãos do governo do Estado. Aliás, manifestei claramente ao Governador minha

insatisfação,  porque  achava  que  o  governo  do  Estado  não  tinha  que  assumir  a

responsabilidade de licitar o projeto executivo da reforma do Anel Rodoviário de Belo

Horizonte.

Que fique claro: não é o Anel Norte, não é o Rodoanel Sul, não é o Rodoanel Leste,

são R$17.000.000,00 repassados ao governo do Estado para que licite e defina a

empresa para fazer o projeto da reforma do Anel Rodoviário de Belo Horizonte. Já

tínhamos  um  projeto  pronto,  feito  pela  Fiemg,  não  aceito  pelo  DNIT.  Gastaram

R$17.000.000,00 mais uma dinheirama para fazer toda a estrutura que cerca a vinda

da Presidente da República a Belo Horizonte. As obras de reforma do Anel Rodoviário

de Belo Horizonte não sairão do papel antes de 2014. E não por irresponsabilidade

ou incompetência do governo do Estado. As obras serão licitadas agora, e a empresa

vencedora terá o prazo de 300 a 500 dias para produzir o projeto executivo. A ideia é

de que o custo será de R$1.500.000.000,00.  Depois da licitação,  será necessário
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fazer as desapropriações e obter as licenças ambientais. Infelizmente, repito, a obra

não sai do papel antes de 2014. E o Anel continua matando todo dia, toda hora.

A  Presidenta  veio  aqui  para  iludir  os  mineiros,  dizer  que  gastará

R$6.000.000.000,00, e anunciou o Rodoanel Norte, que sequer tem projeto executivo

e  previsão  de  licitação.  Também  anunciou  o  Rodoanel  Sul,  passando  a

responsabilidade ao governo do Estado, e o Rodoanel Leste à Prefeitura de Belo

Horizonte. Isso é fazer graça com o chapéu alheio e, mais uma vez, iludir a população

mineira. Não há, em absoluto, nada de concreto em relação à reforma do Anel atual e

dos novos anéis.

Concederei aparte a V. Exa. daqui a pouco, Deputado Rogério Correia, apesar de

ter apenas 7 minutos. Quanto à 381, os governos Lula e Dilma já vieram aqui duas

vezes  anunciar  a autorização de licitação das obras.  São 10 lotes  até Valadares,

sendo que 8 já possuem projetos prontos para serem licitados, o que deveria ter sido

feito no ano passado. No apagar das luzes do governo Lula, em época de campanha

eleitoral, vieram anunciar a licitação. Até agora a obra não saiu do papel, já a jogaram

para outubro. Deputado Doutor Wilson, essa obra sairá, mas não porque a Presidente

é boazinha com Minas, é porque ninguém aguenta mais o número de mortes no Anel

e na 381. Essa ela terá de fazer por obrigação, e não porque quer, porque gosta e

quer fazer por Minas, mas porque não dá mais para esperar.

Concederei aparte ao Deputado Rogério Correia e, se houver tempo, ao Deputado

Fred Costa, que, aliás, foi vítima da 381 há 30 dias.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, estive

com  a  Presidenta  Dilma  no  Palácio  da  Liberdade  e  tive  a  impressão,  aliás,  não

apenas impressão, de que o Governador  Anastasia externou muito contentamento

com os anúncios de R$6.000.000.000,00 para a Região Metropolitana, incluindo o

Anel,  o  Vetor  Norte  e  a  381,  além  de  R$4.000.000.000,00  do  Ministério  dos

Transportes  para  serem  aplicados  em  várias  outras  rodovias  que  estão  sendo

reformadas  pelo  Estado.  O  Governador  agradeceu  de  forma  veemente  os

R$10.000.000.000,00, valor superior ao projeto citado por V. Exa., e disse que será

parceiro. A Presidenta reiterou que essa parceria era fundamental. As obras são do

PAC.  A Presidenta  disse  que  convidaria  o  Governador  para  o  anúncio  de  mais
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R$20.000.000.000,00 para os Estados, e o fez dois dias depois. O Governador estava

lá e novamente agradeceu à Presidenta.

Senti lá a falta de um Senador, que é mais Senador do Rio de Janeiro: Aécio Neves.

Naquela ocasião, ele estava em Paris torcendo para dar errado. Sei que a base do

Aécio torce para tudo dar errado. Na verdade, fico triste de ver que V. Exa. é mais

dessa base “aecista”, que torce para dar errado, que da base do próprio Governador

Anastasia, que parece estar acordando, pois tem de governar Minas e precisa dar

certo.  V. Exa. não deveria ficar como Aécio Neves, igual a urubu, ave agourenta,

torcendo para Minas dar errado para dizer que o governo federal nada fez.

Portanto, Deputado Gustavo Valadares, fico triste de ver V. Exa. do lado das aves

agourentas de Aécio Neves.  Preferiria  que V.  Exa.  fosse da base do Anastasia e

agradecesse à Presidenta Dilma.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Interessante,  Sr.  Presidente,  porque  isto  de

“quanto pior, melhor” não funciona para nós. Tem funcionado para uma certa oposição

dentro desta Casa, mas não para nós.

Quero fazer dois desafios. O primeiro é que dizem que a Presidenta é de Belo

Horizonte,  então  vamos  soltá-la  na  Praça  Sete  e  pedir  que  venha  a  pé  até  a

Assembleia  Legislativa.  Ela  vai  se  perder,  pois  não  conhece Belo  Horizonte,  não

conhece Minas. Portanto o primeiro desafio que faço é este: solte a Presidenta na

Praça da Liberdade ou na Praça Sete e peça a ela que chegue à Assembleia. Ela não

conhece nada, não é daqui e não tem nenhuma relação com os mineiros, até porque,

se tivesse, não nos trataria assim. Em segundo lugar, o Governador do Estado é um

homem  responsável  e  educado.  No  pronunciamento  que  fez,  há  uma  semana,

quando recebeu a Presidenta, ele se comportou como republicano, não fez críticas ao

governo federal,  ao contrário da Presidenta, que, em seu pronunciamento, mentiu,

quando  disse  que,  antes  de  2003,  o  governo  federal  nada  investiu  em  Minas.

Deputado Rogério Correia, eu lhe darei um exemplo. A CBTU, na ocasião presidida

por meu pai, na época do governo Fernando Henrique - o Deputado João Leite já se

cansou de dizer isso aqui -, inaugurou dezenas de estações do metrô e alongou a

única  linha  que  está  funcionando  em  Belo  Horizonte,  com  dinheiro,  única  e

exclusivamente,  do  governo federal,  investimento  do governo Fernando Henrique.
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Recurso que a Presidenta não sabe que existiu e que foi investido. Depois que o

governo da Dilma e  o  do  Lula  entraram em Brasília,  nenhum centavo sequer  foi

investido no metrô aqui, nem um metro da nossa linha de metrô foi ampliado. Isso é

apenas um exemplo.

Gostaria de falar da insensibilidade, do descompasso, do destempero e, mais que

isso, da forma mal-educada como a nossa Presidenta se comportou numa solenidade

na Capital dos mineiros, e isso depois de ouvir um pronunciamento republicano do

nosso Governador de Estado.

Para concluir, gostaria de dizer que o meu tempo para o debate foi muito pouco,

pois  tive  de  conceder  aparte  a  quatro  parlamentares.  No  entanto,  me  coloco  à

disposição de V. Exa. para discutir esse assunto, talvez ainda nesta reunião. E, mais

que isso, saibam que irei  de joelhos de Belo Horizonte a Betim. Não vou falar  de

Governador Valadares, porque a BR-381...

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Vá a Governador Valadares de joelhos,

Deputado Gustavo Valadares!

O Deputado Gustavo Valadares* - Então, vamos. Vou a Governador Valadares, mas

não pela BR-381... Estou terminando, Sr. Presidente. Não vou usar a BR-381. Irei de

joelhos a Governador Valadares se alguma coisa do anel norte, do anel sul, do anel

leste sair até o final desta gestão da Presidenta Dilma. Deputado Rogério Correia,

assumo este  compromisso:  irei  de  joelhos  à  terra  de Bonifácio Mourão se algum

metro de asfalto for construído para o anel norte, o anel leste ou o anel sul.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Duilio de Castro) - Com a palavra, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas,

os Srs. Deputados, o público presente e todos os mineiros que nos acompanham pela

TV Assembleia.

Gostaria de dizer para o Deputado Gustavo Valadares que comece a preparar os

joelhos e arrume umas boas joelheiras, porque terá de andar muito. Os defensores do

Senador Aécio Neves em Minas torcem veementemente para o caos, chegando ao

absurdo  de torcerem  contra  o  Governador  do  PSDB,  Antonio  Augusto  Anastasia,
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quando fazem uma oposição branca nesta Casa.

A base do Aécio é que boicota os trabalhos do Governador Anastasia nesta Casa.

Pelo contrário, a Oposição tem feito aqui uma oposição construtiva, que fiscaliza e

ajuda, na hora em que se precisa, os interesses do Estado.

Deputado Rogério Correia,  rebatendo o Deputado Gustavo Valadares, que disse

que,  se  soltarem a Dilma na Praça Sete,  ela  não saberá  para onde ir,  o  próprio

Governador, em seu discurso, na semana passada, no Palácio da Liberdade - não sei

se V. Exa. se lembra bem -, disse que a Dilma caminhava nos jardins perfumados do

Palácio. Foi um jeito gentil de recepcionar nossa Presidente. Ele não fez mais do que

a  obrigação  de  reconhecer  e  de  agradecer  à  Presidente  Dilma  os  inúmeros

investimentos que o governo federal faz em Minas. Se formos enumerar, 15 minutos

não serão suficientes para falar no volume de obras que o governo federal faz em

Minas Gerais.  É  o maior  volume de obras já  visto  na história.  Só nesta visita  da

Presidente, foi feito o anúncio de R$6.000.000.000,00 para o Anel Rodoviário, para o

Rodoanel, para a BR-381. O problema é que a Oposição de Minas Gerais, feita pelo

PSDB ao governo Dilma, é cega. Eles não conseguem reconhecer os avanços. Eles

ficaram no governo por oito anos, e o Brasil andou para trás nesse período; eles não

conseguem  admitir  que  um  torneiro  mecânico  -  o  Presidente  Lula  -  e  a  nossa

Presidente Dilma tiraram o Brasil  do marasmo em que eles deixaram, gerando 18

milhões de empregos com carteira assinada, fazendo as obras, fazendo o dever de

casa, pagando a dívida externa imensa que eles construíram ao longo do tempo. Hoje

o Brasil, graças a Deus!, é um país respeitado no mundo inteiro.

Temos muito que comemorar. Comemorar, por exemplo, Deputado Rogério Correia,

a nossa BR-135, que vai de Manga a Montalvânia e até à Bahia, e está sendo tocada

a todo o vapor. O Ministro Paulo Sérgio disse, no Palácio da Liberdade, que ninguém

acreditava que aquela obra sairia. O Ministro foi comigo a Manga e a Montalvânia e

anunciou uma obra de mais de R$100.000.000,00. Agora, anunciará a segunda parte

da  construção  dessa  rodovia,  de  Manga  a  Itacarambi,  uma  segunda  opção  que

cortará o Brasil de fora a fora, ligando Minas Gerais a São Luís do Maranhão e ao Rio

de Janeiro. Mais do que isso, Deputado Rogério Correia, há o volume de obras que o

DNIT faz no Estado. Basta ver também a adequação da BR-135, de Curvelo a Montes
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Claros, que ficou uma beleza. Agora o Ministro Paulo Sérgio acabou de anunciar a

licitação do projeto  executivo  para  a  adequação da BR-251,  de  Montes  Claros a

Salinas, fazendo pista dupla de Salinas até o trevo de Janaúba e mais de 100km de

terceira via de Montes Claros a Salinas.

São investimentos como esse que marcam o governo federal em Minas Gerais.

Mas os  amiguinhos do Aécio não aceitam e  não batem palmas nem agradecem,

como fez o Governador Anastasia, que irritou profundamente Aécio Neves na semana

passada. O Governador pelo menos mostrou que tem humildade, que é uma pessoa

que sabe reconhecer. E não foi só nessa oportunidade: eu o vi agradecer ao Ministro

da Integração Nacional, que liberou R$1.000.000.000,00 para Minas Gerais, para a

construção da Barragem de Jequitaí  e para terminar os projetos da Barragem de

Congonhas, que garantirá o abastecimento de Montes Claros nos próximos 100 anos,

projeto esse que consegui fazer quando estava na direção do DNOCS. Agora serão

liberados R$500.000.000,00 para a construção da barragem, que receberá o nome de

Barragem Vice-Presidente José Alencar.

O mesmo Ministro veio do Palácio para liberar mais R$300.000.000,00 para fazer

redes de esgoto  em todas as cidades da calha  do  Rio  São Francisco,  Deputado

Rogério Correia. A Oposição não consegue enxergar porque é cega e não quer ver,

mas Dilma faz em Minas o que Fernando Henrique, que ficou oito anos, não fez; oito

anos tratando esse Estado a pão e água; oito anos de mendigação. Era assim que

tratavam o Governador do PSDB, Eduardo Azeredo, que teve de fazer renegociações

da dívida com índices absurdos pactuados por eles, do PSDB. Isso tem de ficar claro.

Essas verdades têm de ser ditas, doam a quem doer.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Paulo  Guedes,  V.  Exa.

respondeu bem aos ataques feitos pelos Deputados do DEM e do PSDB à Presidenta

Dilma, ataques que ela evidentemente não merece.

A nossa Presidenta, no Palácio, explicou bem, quando era jovem ainda em Belo

Horizonte, estudante do Colégio Estadual Central, lembrou da Avenida do Contorno,

do Anel, enfim, deu uma aula sobre Belo Horizonte. Teve de sair cedo da Capital,

expulsa por um período do regime militar em que foi barbaramente torturada. O jornal

“Estado de Minas”, todos viram, no fim de semana, publicou a história da Presidenta
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aqui em Minas Gerais nos tempos do regime militar. Foi uma brava lutadora contra o

regime militar, foi, inclusive em Minas Gerais, muito torturada. Acredito que temos de

valorizar o que é de Minas, e a Dilma merece todo o nosso carinho.

Mas o que mais me intriga, Deputado Paulo Guedes, nisso tudo é essa estratégia

“aecista”  de  disputar  a  Presidência  da  República,  que  é  a  estratégia  das  aves

agourentas, que torcem para que tudo dê errado. O Senador Aécio Neves, aliás, foi o

único Senador que não veio ver a Dilma anunciar as obras tão importantes para Belo

Horizonte e para Minas. Os outros Senadores vieram, mas o Senador Aécio Neves

não veio. Estava em Paris, provavelmente na Place de la Madeleine, sorvendo um

vinho tinto ou um vinho branco com salmão, parece-me que esse é o predileto dele, e

agourando, torcendo para que dê errado, dizendo: “Minas não pode dar certo, o Brasil

não pode dar certo. Sou candidato a Presidente e, dando tudo errado, terei chance.”

Torcendo, então, de Paris para que o Brasil dê errado.

Parece  que  a  Presidenta  Dilma  sabia  que  o  Senador  Aécio  Neves  estava  na

Europa, pois ela falou da crise da Europa e do neoliberalismo. Os tucanos engoliram

seco. A Presidenta Dilma deu uma aula de economia, dizendo: “A Europa em crise é a

crise do neoliberalismo. É necessário fazer no Brasil e na Europa o inverso do que os

neoliberais  fizeram  no  mundo.  É  necessário  investimento.”  Anunciou,  então,

R$10.000.000.000,00  para  Minas.  Os  tucanos,  calados;  Aécio,  na  Place  de  la

Madeleine, em Paris, torcendo para dar errado. É lastimável.

O Deputado Paulo Guedes* -  Antes de passar apartes aos Deputados Pompílio

Canavez  e  Gustavo  Corrêa,  quero  aqui,  Deputado  Rogério  Correia,  enumerar

algumas ações importantes e conquistas para a nossa região.

Sexta-feira,  entregaremos em Janaúba mil  casas populares do  programa Minha

Casa, Minha Vida. O Prefeito José Benedito está feliz com os inúmeros investimentos

do governo federal na nossa cidade de Janaúba. Não são apenas casas populares, o

Minha  Casa,  Minha  Vida.  Teremos  lá  uma  escola  técnica  com  investimentos  de

R$7.500.000,00, assim como em Manga, em Monte Azul, em Espinosa, em Brasília

de Minas, em Taiobeiras, em Bocaiuva. Enfim, são 10 novas escolas técnicas para o

Norte de Minas, Deputado Pompílio Canavez. Mais do que isso, Janaúba também vai

receber um investimento de mais de R$50.000.000,00 com a construção do câmpus
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da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

Esse é mais um presente da Presidenta Dilma para o Norte de Minas Gerais. Por

isso temos muito o que comemorar. Ao mesmo tempo, Deputado Pompílio Canavez,

permaneço triste porque o Sr. Aécio Neves ficou no governo de Minas por oito anos e

Montes Claros, a capital de Minas Gerais, não tem uma obra de relevância desse

período -  o Deputado Tadeu Martins  Leite está aqui  presente  e confirma tal  fato.

Esperamos  que  agora  o  Governador  Anastasia  faça  a  correção  histórica  desse

descaso do governo Aécio com Montes Claros e com o Norte de Minas e libere obras

importantes.

Montes Claros é uma cidade que precisa de muitos investimentos na mobilidade

urbana, onde há grandes problemas de trânsito. É preciso fazer lá um anel rodoviário.

O governo federal já disponibilizou recursos ao DNIT. Esteve aqui, em Belo Horizonte,

o Ministro dos Transportes, com quem nos encontramos, como também com o Diretor

do DER, Sr. José Élcio, ocasião em que fomos informados que o DNIT vai aplicar os

recursos  para  construir  o  anel  rodoviário  de  Montes  Claros.  Essa  é  mais  uma

parceria, Deputado Ulysses Gomes, do governo federal, que a Oposição tanto critica

nesta Casa. Então, o DNIT vai direcionar os recursos para o DER, para a construção

do  tão  sonhado  anel  rodoviário  de  Montes  Claros.  Trata-se  de  uma  obra  de

fundamental importância, porque todo o trânsito pesado daquela região passa nas

ruas  centrais  da  cidade,  deixando-as  esburacadas,  com  necessidade  de  serem

refeitas todo ano. Esse anel rodoviário é uma obra de fundamental importância para

Montes Claros. O Ministro Paulo Sérgio garantiu a liberação dos recursos quando da

visita da Presidenta Dilma aqui, em Belo Horizonte, na semana passada.

Por esses motivos, estamos aqui otimistas com o governo da Presidenta Dilma, que

vai muito bem, com aprovação recorde a cada dia, uma questão fundamental para

todos nós,  em todo esse processo.  Minas Gerais  tem, sim,  de  abrir  os  braços e

receber, da melhor forma possível, como fez o Governador, que irritou os tucanos,

ligados ao Senador Aécio, ao receber, no Palácio, a Presidenta Dilma para anunciar a

liberação de R$6.000.000.000,00 para Minas Gerais.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, V. Exa. é um

grande defensor do Norte de Minas, de Montes Claros e de outras cidades da região
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e não teve tempo de falar da Faculdade de Medicina Federal, das vagas oferecidas

para o Norte do Estado, conforme anunciado pelo Ministro Mercadante.

Aproveito o aparte concedido por V. Exa. para relatar a visita que realizamos hoje

ao Presidente da Cemig, Sr. Djalma Moraes: eu, os Deputados Sávio Souza Cruz e

Rogério Correia,  juntamente com os dirigentes do Sindieletro,  para falar  sobre as

demissões imotivadas de dirigentes sindicais. Aliás, sobre a demissão de um cipeiro,

um empregado da Cemig há 29 anos e 7 meses, que foi demitido sem a mínima

explicação. Esse funcionário estava preparando o Cipat, a reunião sobre segurança e

saúde  no  Triângulo  Mineiro,  onde  trabalhava,  e  foi  demitido  sem  as  devidas

explicações. Estivemos lá hoje, as explicações foram pífias e não nos convenceram.

Aliás, Deputado Paulo Guedes, nós estamos, eu e os Deputado Sávio Souza Cruz e

Rogério Correia, entrando com pedido, à Cemig, de esclarecimentos por essa prática

antissindical - já vou concluir, Sr. Presidente. Como bem lembrou o Deputado Sávio

Souza Cruz, foi uma decisão pouco inteligente, porque a Cemig irá pagar o tempo de

mandato do funcionário Paulo Marinho, em Uberlândia, que foi demitido faltando 11

meses para ele se aposentar. Eles irão pagar ao funcionário por 18 meses. Não seria

mais  sensato,  óbvio,  pagar  os  11  meses  para  ele  deixar  de  aposentar  e  ter  a

contrapartida do serviço, ao invés de pagar 18 meses sem ter  a contrapartida do

serviço?

Então,  Sr.  Presidente,  esta  é  a  notícia  que  eu  gostaria  de  transmitir,  de

estranhamento. Primeiro sobre a postura da estatal, de demitir um empregado com

estabilidade sindical, e segundo, esse gesto mal explicado de pagar a um funcionário

por 18 meses, sendo que poderia pagar por 11 meses. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, só para concluir, quero reforçar uma

cobrança que fiz nos meses de abril e maio. Volto a fazê-la agora, em junho, pois o

governo ainda não se pronunciou. É a questão da isenção do ICMS, da venda do

gado no Norte de Minas, região que está sempre sofrendo com a seca; o governo

ficou mudo.

Há dois meses, estamos defendendo isso aqui, e é importante que o governo se

pronuncie antes  que o caos aconteça.  Teremos uma mortandade de mais  de  um

milhão de cabeças de gado no Norte de Minas, se essa medida não for tomada pelo
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governo estadual. Está passando da hora. Era isso, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o Deputado Antônio

Júlio.

O Deputado Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

venho aqui hoje, na verdade, para fazer repercutir uma reunião realizada na parte da

manhã, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, quando discutimos

a questão de um projeto do governo do Estado de 2007,  o Minas Comunica.  Na

verdade,  o  Minas  Comunica  foi  uma forma de o  governo  mostrar  vanguarda nos

investimentos. Ele sabia que o governo federal faria esse investimento na telefonia

móvel em todo o País, especialmente em Minas Gerais,  e se antecipou e fez um

contrato totalmente equivocado, Deputado Rogério Correia, em que só a Claro e a Oi

estão  funcionando.  Lá  só  funcionam  Oi  e  Claro;  se  você  tiver  telefone  de  outra

operadora não conseguirá falar.

O mais grave disso tudo é que essa é a quarta reunião que a Comissão faz com a

presença das operadoras, da Anatel, e nada se resolve. Não se resolve porque o

governo não quer resolver. O governo não aceita que houve um erro no edital, que foi

contratada uma empresa que não tinha competência para fazer o edital. E o Estado

de Minas Gerais foi sacrificado de duas formas: uma porque o telefone não funciona;

outra  porque  houve  investimento  do  Tesouro  do  Estado  de  R$400.000.000,00,

enquanto o governo federal fez isso em todos os Estados, sem nenhum investimento

por parte dos governos. O que é mais grave, Deputado Rogério Correia, é que estão

preparando o  Minas Comunica 2,  com o  mesmo problema,  porque,  agora  com a

banda  4G,  as  operadoras  são  obrigadas  a  colocar  telefonia  móvel  nos  Distritos.

Então, teremos Distritos funcionando, com “roaming”, tudo beleza, porque o governo

federal  fará  isso.  O  nosso  projeto  Minas  Comunica  continua  capenga,  e  estão

querendo  fazer  o  Minas  Comunica  2,  que  continuará  capenga.  Se  o  governo  se

antecipar, como fez com o outro projeto, o governo federal e as operadoras não farão

investimento. Então, é preciso haver essa discussão.

Disse hoje ao Dr. Sérgio, que veio aqui representando a Secretária Werneck, que

pela primeira vez o governo prestou atenção nessa discussão, porque os outros que
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aqui vieram não sabiam nem o que estava acontecendo na reunião. E é uma situação

do  governo.  É  vontade  do  governo  resolver  essa  situação,  que  tem  solução,  de

acordo com as operadoras. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido.

Deputado Rogério Correia, ouvi falarem aqui de anel, de projeto da 381, de metrô.

Isso tudo é conversa para boi dormir, porque o governo do Estado está quebrado, não

tem dinheiro para pagar um projeto, e não temos projeto. A Dilma tomou uma posição

corretíssima  no  início  do  seu  governo,  quando  explodiu  a  questão  do  DNIT,  do

Ministério dos Transportes. Ela disse que não autoriza nenuma obra se não houver

projeto executivo. Eles faziam um projeto básico, começavam a obra, vinham fazendo

aditivos  – faziam aditivo daqui,  aditivo dali  -,  e  a obra ficava três,  quatro vezes...

Então, não temos projeto, temos é muita discussão política.

Cadê o projeto do Anel Rodoviário? Cadê o projeto do metrô, que nem existe?

Agora é que será feita uma licitação para o projeto de sondagem, para ver onde há

possibilidade de trajeto  do  metrô.  Com  isso,  são  mais  15  meses  para  inaugurar.

Então, ela disse que tem o dinheiro, mas quer que apresentem os projetos. Querer

que o governo faça tudo! Fica muito fácil achar que o governo tem que executar tudo.

O  DNIT  é  o  Departamento  Nacional  da  Incompetência  Terrestre,  e,  enquanto

estivermos dependendo dele, não vamos a lugar algum. Então, o governo do Estado

tem que assumir.

Como disse hoje na reunião da manhã, essa questão do “roaming” parece algo

simples. Os Deputados não estão nem ligando para isso. Realizamos reunião lá e

ninguém sabe do que estamos falando. A pessoa viaja pelo interior com seu telefone,

mas fica sem comunicação. Isso é grave e ocorre somente em Minas Gerais. Agora,

Gustavo, é fácil resolver essa questão, só que é preciso vontade. Infelizmente temos

um governo que não a tem, que está acomodado, quebrado e falido. É preciso ter

vontade.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Faliu Minas. Deputado Antônio Júlio,

estive em Alagoas. É impressionante como, em qualquer pequeno Município e Distrito

de  Alagoas,  Estado  pobre  do  Nordeste,  consegue-se  falar  por  meio  de  qualquer

telefone,  da  Oi,  da  TIM ou da Vivo.  Há todos.  Por  outro  lado,  aqui,  quando era

Governador, o Senador Aécio Neves inventou esse Minas Comunica que é o “Minas
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Não Comunica”.

Faço este aparte a V. Exa. lembrando que, neste final de semana, estive na região

Centro-Oeste. Deputado Antônio Júlio, passei pela MG-050 e fiquei “absurdado”. Para

ir  até São Sebastião do Paraíso, pagamos R$24,60 por uma estrada - aliás, foi  a

primeira PPP feita pelo governo Aécio Neves. Não a duplicaram. Ela está esfarelando

e toda irregular e, quando chove, enche de buracos. Agora, para ir até São Paulo pela

Fernão Dias - duplicada -, o pedágio é de R$11,20. Quer dizer, paga-se para ir a São

Paulo, numa rodovia federal duplicada, a metade do que se paga para ir pela Rodovia

MG-050,  que  foi  privatizada.  O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  tem  razão.  Para  o

governo Aécio e agora para o Anastasia, PPP não é parceria público-privada, mas sim

“é público,  pode pegar”.  Não é possível  pagar  tanto pedágio  numa rodovia como

essa.

O  Deputado  Gustavo  Corrêa  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Júlio,  serei

extremamente breve até para não tomar o tempo do seu belo pronunciamento. V.

Exa. sabe do carinho e da admiração que tenho pelo seu trabalho. Não rebaterei nem

questionarei as ponderações dos Deputados que o antecederam. Deixarei para fazer

isso num momento oportuno.

Queria apenas registrar que, ao contrário do que disse o Deputado Rogério Correia,

no dia em que a Presidente Dilma esteve aqui lançando mais esse blá-blá-blá de

obras,  que,  aliás,  sabemos  não dará em absolutamente  nada,  o  Deputado Aldair

Cunha, relator da CPI do Carlinhos Cachoeira, pode dizer que lá estava o Senador

Aécio Neves. Então ele não estava em Paris como aqui alguns outros disseram. Em

Paris, deviam estar outras pessoas que não elencarei. Ainda mais que vi ontem uma

bela foto, estampada em todos os jornais de circulação nacional na internet, do ex-

Presidente Lula ao lado de Paulo Maluf, meu grande amigo e por quem tenho grande

respeito. O PT não consegue, como tudo na vida, encontrar-se internamente. Então a

Luiza Erundina já está nervosa, assim como alguns militantes do PT.

Portanto, queria apenas registrar hoje que o Senador Aécio não estava em Paris,

mas, sim, em Brasília, como sempre esteve, representando os interesses de Minas

Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio -  Deputado João Leite,  antes de lhe conceder aparte,
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quero  fazer  só  um questionamento.  Peço-lhe  que me ajude.  Em Pará  de  Minas,

região nossa e do Inácio, há um mês ocorreu um acidente violento provocando a

morte  de  quatro  jovens.  Parece  que  havia  gasolina  dentro  do  veículo  que  se

incendiou. Então não conseguiram identificar os meninos. Foi um sofrimento para a

família,  que não consegue fazer a identificação no IML, que alega haver na frente

1.500 exames de DNA a serem feitos, e o equipamento está estragado. Portanto,

gostaria que depois V. Exa., que tem tomado cuidado... Isso é um desrespeito para

com as pessoas e uma agressão aos direitos humanos da família, que já perdeu os

quatro  jovens e  não consegue a  identificação deles  porque,  conforme disseram -

aliás, não estou acreditando nisso -, o equipamento está quebrado.

Estou fazendo o encaminhamento  com o nome das pessoas para a  Comissão.

Deputado João Leite, gostaria que depois possamos ajudar essas famílias da nossa

cidade de Pará de Minas, as quais estão sofrendo pela perda dos quatro filhos e, até

hoje, não conseguiram enterrar os restos mortais deles, sem identificação.

Sr. Presidente, estamos encerrando. Só lhe peço mais um tempo para uma palavra

final.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Júlio; obrigado,

Presidente.  Gostaria,  claro,  de  receber  esse  pedido  na  Comissão  de  Segurança

Pública  e  encaminhá-lo  imediatamente.  Mas,  quero  lamentar,  porque  nós,  muitas

vezes, fazemos confusão, e a população de Minas Gerais fica mal-informada. Como

comparar  a BR-381 com a  050? Fernando Henrique duplicou 600km da Rodovia

Fernão Dias e a entregou pronta. O PT chegou e começou a cobrar pedágio em uma

estrada pronta. O governo de Minas fez parceria com uma empresa para duplicar

uma estrada. Vejam a comparação. Ora, tem de pagar... Depois que o povo pagou,

no governo de Fernando Henrique, para duplicar 600km ainda tem de pagar mais? A

empresa privada é que vai ter de fazer a duplicação da MG-050. Então, lamento que

se  informe  tão  mal  à  população.  Lamento  que  esse  partido  faça  oposição  tão

irresponsavelmente. Hoje, serão julgados aloprados... Montaram um dossiê contra o

Serra e uniram-se a Paulo Maluf.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, encerrando e aproveitando a discussão

do Deputado João Leite, gostaria de comunicar a todos os Deputados que amanhã a
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Comissão de Transporte estará discutindo a questão da rodovia 050. Muito obrigado,

Sr.  Presidente.  Estou  encerrando.  O  Presidente  poderá,  com  certeza,  Deputado

Romel Anízio, conceder-lhe a palavra pela ordem.

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.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência  informa ao Plenário  que,  nos  termos  do inciso  II  do  art.  235  do

Regimento  Interno,  foram  apresentadas  as  seguintes  candidaturas  ao  cargo  de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado: do Deputado Doutor Viana, por meio

do  Requerimento  nº  3.281/2012;  do  Deputado  Sebastião  Costa,  por  meio  do

Requerimento nº 3.282/2012; do Deputado Ivair Nogueira, por meio do Requerimento

nº  3.283/2012;  e  do  Sr.  Alexandre  Bossi  Queiroz,  por  meio  do  Requerimento  nº

3.284/2012.  Informa ainda que os requerimentos serão encaminhados à Mesa da

Assembleia para análise da documentação referida no art. 236 do Regimento Interno

e verificação dos requisitos estabelecidos no art. 78 da Constituição do Estado.

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 3.299 a 3.306/2012,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  3.307/2012,  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira,  3.308/2012,  da  Comissão  de  Turismo,  3.309/2012,  da  Comissão  de

Defesa do Consumidor,  3.310 a  3.315/2012,  da Comissão de Segurança Pública,

3.316/2012, da Comissão de Meio Ambiente, e 3.317 e 3.318/2012, da Comissão de

Cultura. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta  reunião  pelas  Comissões  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  13ª

Reunião  Ordinária,  em  13/6/2012,  do  Requerimento  nº  3.218/2012,  do  Deputado

Elismar  Prado;  de  Educação  (2)  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em

13/6/2012, dos Projetos de Lei nºs 2.994 e 3.059/2012, do Governador do Estado, e

dos Requerimentos nºs 3.159 a 3.161/2012, do Deputado Almir Paraca, 3.165/2012,

do Deputado Bosco, e 3.200/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e aprovação, na

7ª  Reunião  Extraordinária,  em  19/6/2012,  dos  Requerimentos  nºs  3.238/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.243/2012, do Deputado Fábio Cherem; de Saúde -

aprovação,  na  17ª  Reunião  Ordinária,  em  13/6/2012,  dos  Requerimentos  nºs

3.166/2012, do Deputado Doutor Viana, 3.179/2012, do Deputado Elismar Prado, e

3.187/2012, da Comissão de Justiça; de Meio Ambiente - aprovação, na 13ª Reunião

Ordinária, em 12/6/2012, do Projeto de Lei nº 3.108/2012, do Deputado Fred Costa;

de Cultura - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária, em 13/6/2012, dos Projetos de Lei

nºs 1.917/2011, do Deputado Almir Paraca, 2.527/2011, este com a Emenda nº 1, do

Deputado Carlin Moura, 2.569/2011, do Deputado Rômulo Veneroso, 2.722/2011, do

Deputado  Anselmo  José  Domingos,  2.766/2011,  este  com  a  Emenda  nº  1,  do

Deputado André Quintão, 2.911/2012, este com a Emenda nº 1, do Deputado Bosco,

e 3.115/2012, do Deputado Gustavo Corrêa, e dos Requerimentos nºs 3.020, 3.022 e

3.023/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 3.054 e 3.061/2012, da Comissão de

Participação  Popular,  3.084  e  3.145/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,

3.184/2012,  do  Deputado  Gustavo  Valadares,  e  3.206/2012,  do  Deputado  Jayro

Lessa; e de Segurança Pública - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 19/6/2012,

do Requerimento nº 3.246/2012, da Deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, aproveito para desejar a V. Exa. um

excelente final de tarde. Nos termos do que prevê o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa, este Deputado requer a V. Exa. o encerramento da reunião por absoluta

falta de quórum.

O Sr. Presidente – É regimental. 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, do Projeto de Lei nº 2.781/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões,  e  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi

apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o nº 15,

e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 15 AO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O § 1º do art. 17 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)

§ 1º – Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário

diferenciado que inclua  isenção nas operações internas destinadas a contribuinte,

simplificação  da  apuração  do  imposto  nas  demais  operações  e  transferência  de

crédito presumido para a cooperativa, para o estabelecimento exportador que efetuar

a  industrialização  do  café,  ainda  que  parcial,  em  estabelecimento  próprio  ou  de

terceiros,  ou  para  o  estabelecimento  industrial,  em  substituição  ao  imposto

efetivamente cobrado nas operações anteriores à saída isenta.”.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2012.

Antônio Júlio

Justificação: A emenda em exame visa alterar a redação do § 1º do art. 17 da Lei nº

6.763, de 1975, a fim de autorizar também a transferência de crédito presumido ao

estabelecimento exportador que efetuar a industrialização do café, ainda que parcial,

em estabelecimento próprio ou de terceiros, quando este realizar operação interna

para aquisição de produto.

Trata-se de medida que beneficiará o estabelecimento exportador que se encontra

em guerra por mercado, uma vez que não possui as mesmas vantagens competitivas
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que cooperativas e estabelecimentos industriais.

Pelo alcance da proposta, contamos com o apoio dos pares.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

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

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Presidência do Deputado Duarte Bechir

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Jayro Lessa - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Celinho do Sinttrocel -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes

- João Leite - Juninho Araújo - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Duarte Bechir) - Às 9h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
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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.

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.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite  -  Sr.  Presidente,  temos  matérias  importantes  na  pauta,

como uma proposta de emenda à Constituição e outras, mas V. Exa. pode constatar,

de plano, que não há quórum qualificado para a votação da proposta de emenda à

Constituição nem para a votação das outras matérias. Por isso, solicito a V. Exa. que

encerre de plano a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.344/2011, 3.033, 3.056, 3.057 e 3.058/2012,

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.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

4/6/2012

Às 13h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,



1105
____________________________________________________________________________

Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da

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

Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  dar

continuidade  à  discussão  sobre  denúncias  relativas  às  atividades  do  crime

organizado em Juiz de Fora, com a participação de policiais civis e militares. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Ten.-Cel. PM Mário César da Silva, Comandante

do  2º  BPM,  informando  que  não  será  possível  o  comparecimento  dos  seguintes

militares:  Cap.  PM Yoshio  Luiz Yamaguchi,  Cb.  PM Alexandre  Maurício Terra dos

Santos e Cb. PM Marcelo de Oliveira Fabre. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 2.536/2011, em turno único, para o qual designou relator o Deputado

Duarte Bechir. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  André  Estevão  Ubaldino  Pereira,  Procurador  de  Justiça  Coordenador  do

Centro  de  Apoio  Operacional  ao  Combate  ao  Crime Organizado;  Cel.  PM Hebert

Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  PM

Ronaldo Nazareth,  Comandante  da  4ª  Região  de  Polícia  Militar;  Maj.  PM Renato

Sampaio Preste, 4ª Cia IndMAT - 4ª RPM; Maj. PM Jeferson Ulisses Pires, COPOM

4ª RPM; Maj. PM Alexandre Nocelli,  4ª RPM; Cap. PM Erick Leal Lopes, Chefe da

SRH/CAA-4; Cap. PM Marcelo Monteiro de Castro Pimentel, 70ª Cia., 2º BPM; Cb.

PM José Benedito  dos Santos Filho,  2º  BPM/4ª  RPM; Cel.  PM Eduardo Piccinini

Teixeira,  Presidente  do  Clube  dos  Oficiais  da  Polícia  Militar;  Alexandre  Frana

Campbell Penna, Subcorregedor da Polícia Civil; Fernando Camarota Filho, Delegado

da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora; Eduardo da Silva, Delegado Regional

de  Varginha;  Fernando  Sérgio  de  Oliveira,  advogado;  Bernardo  Lara  Resende,

Advogado  da  Associação  dos  Oficiais  da  PMMG,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

ao debate, tece as primeiras considerações e,  em seguida, concede a palavra ao

Deputado  Sargento  Rodrigues,  também  autor  desse  requerimento,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (11) em que solicita seja

encaminhado  ao  Juiz  Titular  da  1ª  Vara  Cível  de  Ribeirão  das  Neves  pedido  de

providências para que apure as denúncias sobre a derrubada de casas não incluídas

na  liminar  deferida  nos  autos  do  processo  relativo  a  residências  na  ocupação

Braúnas;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  à

Secretaria Municipal  de Meio Ambiente de Uberaba pedidos de providências para

apuração  de  denúncias  de  danos  ambientais  provocados  na  Fazenda  Inhumas,

localizada na área rural desse Município, conforme denúncia da Polícia Militar; seja

encaminhado  à  Polícia  Militar  Ambiental  do  Município  de  Uberaba  pedido  de

informações sobre os registros de danos ambientais envolvendo a Fazenda Inhumas;

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  os  desdobramentos  da

atuação  da  Polícia  Militar  e  do  Poder  Judiciário  Federal  na  desapropriação  da

Fazenda  Inhumas;  sejam  encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  à

Corregedoria da Justiça Federal pedido de providências para a suspensão do Juiz

Federal da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária  de Uberaba, que impediu, por

meio de medida liminar, a discussão de temas referentes à Fazenda Inhumas, em

reunião  da  Comissão  Nacional  de  Combate  à  Violência  no  Campo,  e  seja

encaminhada  cópia  da  aludida  decisão inconstitucional  e  de  outra  decisão  desse

mesmo juiz,  prolatada em 30/5/2012, que indeferiu pedido de extensão da aludida

proibição de discussão sobre a referida Fazenda à Comissão de Direitos Humanos

desta  Casa;  seja  encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de

providências para a apuração de denúncia de trabalho escravo no Triângulo Mineiro;

sejam encaminhados ao Comandante e ao Corregedor da Polícia Militar pedidos de

providências  para  que apurem denúncias  de abuso de poder  e  atuação ilícita  da

Polícia Militar na reintegração de posse da Fazenda Inhumas, a qual teria ocorrido

sem prévia ordem judicial; seja encaminhado ao Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agrária - Incra - pedido de providências para que seja agilizado o processo



1107
____________________________________________________________________________

de desapropriação da Fazenda Inhumas; sejam encaminhadas as notas taquigráficas

da 24ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em Uberaba, às entidades

presentes à reunião; sejam encaminhados à Defensoria Pública do Estado as notas

taquigráficas da  15ª  Reunião  Ordinária  desta Comissão e  pedido  de providências

para  que  interponha  ação  de  usucapião  em  favor  dos  moradores  da  ocupação

Braúnas,  no  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  além  de  outras  medidas  judiciais

aplicáveis ao caso; sejam encaminhadas manifestações de aplauso a Rodrigo Xavier

da Silva pela posse no cargo de Ouvidor  de Polícia e a Marcelo José Gonçalves

Costa pela  posse no cargo de  Ouvidor  Penitenciário,  com votos  de  sucesso nas

gestões  que  se  iniciam  e  estreitamento  da  parceria  entre  as  ouvidorias  e  esta

Comissão; Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja encaminhado ao Delegado-

Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora pedido de providências para

que proceda à intimação para oitiva de A. J. M. e de Frederico Márcio Arbex sobre

denúncias de suposto envolvimento em contravenções nas modalidades de jogo do

bicho  e  caça-níqueis  no  Município  de  Juiz  de  Fora;  seja  encaminhado  ao

Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providência  para  que  apure  a

correspondência eletrônica encaminhada para a Gerência de Convites da Assembleia

Legislativa  endereçando  palavras  desrespeitosas  a  membro  do  Poder  Legislativo

mineiro. Assume a direção dos trabalhos o Deputado Rômulo Viegas. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Durval Ângelo, Presidente – Duarte Bechir – Rômulo Viegas.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 5/6/2012

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Paulo  Lamac  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião  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
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destina  a  debater,  em  audiência  pública,  a  importância  da  educação  para  o

enfrentamento do “crack”. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de

Estado de Educação, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de

Estado  de  Educação;  Sueli  Duque  Rodart,  Conselheira  na  Câmara  de  Ensino

Fundamental,  representando  o  Monsenhor  Lázaro  de  Assis  Pinto,  Presidente  do

Conselho Estadual de Educação; e Roberta de Mesquita Ribeiro, Defensora Pública,

representando a Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral; e os Srs.

Luiz Flávio Sapori, Professor da PUC-Minas, representando Dom Joaquim Giovani

Mol  Guimarães,  Reitor  da  PUC-Minas;  Ismayr  Sérgio  Cláudio,  Coordenador  de

Projetos  Especiais  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  representando  a  Sra.

Macaé Maria Evaristo, Secretária Municipal de Educação; Jonas William Pereira da

Costa, Diretor do Sind-UTE-MG, e o Cap. PM Hudson Matos Ferraz Júnior, Assessor

de Prevenção às Drogas do Proerd-PMMG, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

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

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

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

Passa-se à 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  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde e ao Secretário Municipal de Saúde

de Belo Horizonte pedido de informações sobre a execução orçamentária das ações

de  saúde  destinadas  ao  tratamento  de  usuários  e  dependentes  de  drogas  e  ao

Secretário  Municipal  de Saúde de Belo  Horizonte  pedido  de informações sobre o

número  de  atendimentos  de  usuários  e  dependentes  de  drogas  realizados  nos

Cersams; Paulo Lamac e André Quintão em que solicitam seja realizada reunião no

Município de Passos para debater, em audiência pública, o enfrentamento do “crack”

na região; Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião no Município de Pará

de Minas para debater, em audiência pública, o avanço do consumo do “crack” na

região e as ações do poder público e da iniciativa privada para o seu enfrentamento;
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Doutor Wilson Batista (6) em que solicita seja encaminhado pedido de providências à

Secretaria de Estado de Educação para ampliar o número de escolas funcionando em

regime integral na rede estadual em Muriaé, universalizando a oferta e implantando o

contraturno voltado a atividades de cultura, esporte, lazer, alimentação e atendimento

médico-odontológico como forma de reduzir a vulnerabilidade dos jovens em face da

violência e da criminalidade, especialmente o uso de drogas, e criar em Muriaé uma

escola  dedicada  à  formação  técnica,  nos  parâmetros  do  Programa de  Educação

Profissional do Estado de Minas Gerais – PEP –, como forma de se abrirem novas

perspectivas  de  vida  e  realização  aos  jovens;  seja  encaminhado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  para  criar  um  centro

socioeducativo na cidade de Muriaé, implantar o Projeto Olho Vivo nesse Município,

juntamente com entidades locais, como a Câmara de Dirigentes Logistas de Muriaé e

a  Associação  Pró-Desenvolvimento  de  Muriaé,  e  divulgar  melhor  o  objetivo  e  o

mecanismo de serviço Disque Denúncia Unificado – DDU-181; sejam encaminhados

à  Superintendência  de  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais,  à  Diretoria-Geral  do

Departamento de Polícia Federal e ao Ministério da Justiça pedido de providências

para avaliar a possibilidade de implantação de uma Delegacia de Polícia Federal no

Município de Muriaé, visto que sua sede possui o entroncamento de duas rodovias

federais e se encontra próxima à tríplice divisa MG-RJ-ES, concentrando o tráfico de

armas e drogas na região e estando especialmente sujeita às suas consequências,

com destaque ao crescimento exponencial da distribuição, comercialização e uso de

“crack”; seja encaminhado à Presidência do Tribunal do Tribunal de Justiça pedido de

providências para implantar a 2ª Vara Criminal na Comarca de Muriaé, de forma a

garantir  condições  de  maior  celeridade  no  serviço  judiciário;  seja  encaminhado  à

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Muriaé  pedido  de  providências  com  vistas  a

solicitar  ao Ministério da Saúde o incentivo antecipado para a implantação de um

Centro  de  Atenção  Psicossocial  Álcool  e  Drogas  –  Caps-ad  –,  no  Município  de

Muriaé,  de  acordo com as orientações e  exigências  constantes nas Portarias  nºs

336/GM, de 19/2/2002, 189/SAS, de 20/3/2002, e 245/GM, de 17/2/2005, uma vez

que  esse  Município  possui  uma  população  em  situação  de  vulnerabilidade  por

dependência química e porte demográfico suficiente para demandar legalmente tal
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serviço; e seja incluído no relatório final  desta Comissão sugestão para a criação

nesta Casa da comissão permanente de enfrentamento das drogas; e Liza Prado em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de

providências  para  a implementação do Caps III,  no  Município de  Uberlândia,  nos

termos da Portaria  nº  3.088,  de  23/12/2011,  do Ministério  da  Saúde.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2012.

Tadeu Martins Leite, Presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às  14h45min,  compareceu  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Célio  Moreira,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério

Correia,  Lafayette  de  Andrada  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso

III do art. 120 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se

destina  a  debater  os  procedimentos  que  devem  ser  adotados  pelas  autoridades

públicas na aplicação da Lei Seca, bem como obter informações sobre os resultados

da  campanha  para  a  educação  no  trânsito  e  a  elevação  da  Cia.  de  Trânsito  a

Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte e discutir as políticas públicas que visem a

conscientização da importância social  da referida  lei.  A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fabrizia Pinho de Nicolai, Assessora

de Comunicação da Polícia Rodoviária  Federal,  representando o Sr.  Davi  Stanley

Bomfim  Dias,  Superintendente  Regional  da  Polícia  Rodoviária  Federal;  e  os  Srs.

Robson Lucas da Silva, Subsecretário de Integração, representando o Sr. Rômulo de

Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social;  Ten.-Cel.  PM  Roberto

Lemos, Comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito de Minas Gerais; Deusuite

Matos Pereira de Assis, Gerente de Coordenação de Ação Regional, representando o
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Sr. Ramon Victor Cesar, Diretor-Presidente da BHTRANS; Maj. PM Marco Andrade,

Coordenador-Geral  da  Operação  Lei  Seca  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  Ramon

Sandoli, Coordenador de Operações, representado o Sr. Oliveira Santiago, Diretor do

Detran-MG; e Cap. José Procópio Correa Júnior, Chefe da Seção Técnica de Trânsito

da Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito, representando o Cel. Armando Leonardo,

Diretor de Meio Ambiente e Trânsito, 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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Adalclever Lopes, Presidente – João Vítor Xavier - Doutor Viana.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana  e  Tiago  Ulisses,  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

debater os benefícios da implantação do projeto urbanístico Cidade das Águas, em

Frutal,  e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Narcio  Rodrigues  da  Silveira,

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Carlos Roberto Silva,

Vereador da Câmara Municipal de Frutal, representando o Sr. José Adão da Silva,

Presidente  dessa  Casa;  Alexandre  Augusto  Fernandes  Saad,  Vice-Presidente  da

Hidroex,  representando  o  Sr.  Octávio  Elísio  Alves  de  Brito,  Presidente  da
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Hidroex;Salvador Ronaldo da Silveira, Coordenador da Agência do IEF de Uberaba,

representando  o  Sr.  Marcos  Affonso  Ortiz  Gomes,  Diretor-Geral  do  IEF;  eJoão

Augusto Alves Meira Neto, Professor da Universidade Federal de Viçosa; e as Sras.

Maria  Cecília  Marchi  Borges,  Prefeita  Municipal  de  Frutal;  Santuza  Abras,  Vice-

Reitora da Uemg, representando o Sr. Dijon Moraes Júnior, Reitor da Uemg; e Anive

Alcântara Soares e Gianna Rossana de Roffi,  arquitetas responsáveis pelo projeto

urbanístico  Cidade  das  Águas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

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

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Antônio  Júlio  -  Duarte  Bechir  -  Romel  Anízio  -  Ulysses

Gomes.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

14/6/2012

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros da  supracitada Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados João Leite e Gilberto Abramo. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Agente Penitenciário Wandrew

Schwenck  e  obter  esclarecimentos  sobre  a  omissão  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa  Social  em  cumprir  o  compromisso  firmado  com  a  Comissão  em  visita

realizada  no  dia  14/6/2010.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Murilo Andrade de Oliveira, Subsecretário de Administração

Prisional; Edílson Rumbelsperger Rodrigues, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e da
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Infância e da Juventude da Comarca de Sete Lagoas;  Adeilton de Souza Rocha,

Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas

Gerais;  Wandrew Schwenck de Assis,  Agente Penitenciário;  Adílio Veríssimo Altair,

ex-Agente Penitenciário, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,

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

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

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

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

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 18/6/2012

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Tadeu Martins Leite,

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

Deputado Tadeu Martins Leite, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

reunião se destina a debater o enfrentamento do “crack” no Município de Almenara. A

Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Lucilene  Ramalho,  Secretária  Municipal  de  Assistência  Social  de  Almenara,

representando  a  Sra.  Fabiany  Ferraz  Gil  Figueiredo,  Prefeita  Municipal  desse

Município;  e  Iara  de  Fátima  Luiz  Gomes,  Delegada Regional  de  Polícia  Civil  em

Almenara;  e os  Srs.  Cloves Eduardo Benevides,  Subsecretário  de  Políticas  sobre

Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social; Ailton Ferreira de Oliveira, Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Almenara, representando o Sr. Reinaldo Souza

Rocha, Presidente dessa Câmara; Ten.-Cel. PM Romildo Scheffer, Comandante do

44º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais em Almenara; o Pe. David Moreira,

Assessor  Diocesano da Pastoral  da  Sobriedade  de Almenara;  o  Sgt.  PM Marcos

Silva, Presidente do Conselho Municipal Antidrogas de Almenara; os Srs. Júlio Mares,

psiquiatra; Uaydam Rajab Bassul, Defensor Público; e Manoel Francisco Alves Silva,

médico,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  autor  do
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requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Antônio Júlio – João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Cria o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil e dá outras providências.

Art.  1º - Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

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

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2012

Pompílio Canavez

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Cria o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 2º da Lei Delegada nº 181, de 20 d e janeiro de 2011, que dispõe

sobre  a  estrutura  orgânica  básica  do  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  fica

acrescido dos seguintes incisos:

“XII  –  coordenar  as  ações de desenvolvimento  dos projetos  de investimento no

âmbito  do  Poder  Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador do Estado;

XIII  –  articular-se com os órgãos e entidades do Poder  Executivo com vistas  à
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atuação integrada para a qualidade dos investimentos;

XIV – acompanhar a implementação das diretrizes governamentais em relação aos

projetos de investimento”.

Art. 2° – O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 27 – (...)

VI  –  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  dos

Gabinetes  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  da  Copa  do Mundo e,  no  que

couber, do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana,

sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Delegada n° 179, de 2011;".

Art. 3° – Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Controle  do

Endividamento no âmbito do Poder Executivo e o cargo de Chefe Adjunto Institucional

da Polícia Civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado, no âmbito da Governadoria, o  cargo de Secretário de Estado

Extraordinário para Controle do Endividamento, com as atribuições de:

I – coordenar as ações de desenvolvimento dos projetos de investimento no âmbito

do Poder Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador

do Estado, de modo a não impactar o endividamento do Estado;

II  –  articular-se  com  os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  com  vistas  à

atuação integrada para controle do endividamento;

III – exercer atividades correlatas.
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Parágrafo  único  –  O  exercício  das  atribuições  previstas  no  "caput"  se

compatibilizará  com  as  competências  dos  demais  órgãos  e  entidades  do  Poder

Executivo.

Art.  2° – O Secretário de Estado Extraordinário par a Controle do Endividamento

integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e Finanças e a

Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que tratam, respectivamente,

os arts. 9° e 13 da Lei Delegada n° 180, de 20 de j aneiro de 2011.

Art.  3° –  Fica  criado  o  Gabinete  do  Secretário  de  E stado  Extraordinário  para

Controle  do  Endividamento,  de  que  trata  o  art.  1° d esta  lei,  cuja  estrutura  será

estabelecida em regulamento.

Parágrafo  único  –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  necessários  à

composição da estrutura  do  Gabinete  a  que  se  refere  o  “caput”  serão  objeto  de

remanejamento,  conforme disposto  no art.  31 da  Lei  Delegada n° 174,  de 26  de

janeiro de 2007.

Art. 4° – Os incisos IV a VI do § 2° do art. 9° da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos IV a VIII:

"Art. 9° – (...)

§ 2° – (...)

IV – Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

V – Secretário de Estado Extraordinário para Controle do Endividamento;

VI – Advogado-Geral do Estado;

VII – Controlador-Geral do Estado;

VIII – Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas.".

Art. 5° – Os incisos III a VI do § 2° do art. 13 da  Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos III a VII:

"Art. 13 – (...)

§ 2° – (...)

III – Secretário de Estado Extraordinário para Controle do Endividamento;

IV – Subsecretário do Tesouro Estadual;

V – Subsecretário da Receita Estadual;

VI – Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto;
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VII – Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental.".

Art. 6° – Fica acrescentado ao § 1° do art. 26 da L ei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IV:

"Art. 26 – (...)

§ 1° – (...)

IV  –  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos.".

Art. 7° – O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art. 27 – (...)

VI  –  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  dos

Gabinetes do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo e do Secretário

de  Estado  Extraordinário  para  Controle  do  Endividamento  e,  no  que  couber,  do

Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  sem

prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Dele gada n° 179, de 2011;".

Art. 8° – Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2012.

Rogério Correia

SUBSTITUTIVO Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Cria o cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

"Art. 27 - (...)

VI  -  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  do

Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  e,  no  que
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couber, do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana,

sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Delegada n° 179, de 2011;".

Art.  2° - Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido dentre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único - Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2012.

Sávio Souza Cruz

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 243/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 243/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.601/2010, visa instituir no Estado o Dia de

Combate ao Crack.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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.

Na reunião de 5/4/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Subsecretaria Antidrogas da Secretaria de Estado de Defesa Social para

que essa se manifestasse sobre a proposta.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 243/2011 tem por finalidade instituir no Estado a data de 19 de

outubro como o Dia de Combate ao Crack, ocasião em que deverão ser promovidos

eventos, com palestras e debates, voltados para a conscientização do perigo que

essa droga representa para a sociedade.

Na exposição de motivos que acompanha a proposição, o autor da matéria aponta
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o aumento do consumo de “crack”  no País,  os  efeitos  danosos que traz para os

usuários, bem como a associação de seu uso à prática de crimes e à promiscuidade.

É importante reconhecer a nobre intenção do autor da proposição. Estatísticas e

apreensões policiais demonstram um aumento no percentual do consumo de “crack”

em relação às outras drogas. Além disso, o efeito social de seu uso é o mais deletério

e,  nesse  sentido,  pode  ser  considerado  um  divisor  de  águas  no  submundo  das

drogas.

Reconhecida a relevância da matéria, cumpre, por outro lado, destacar que, como

parte de  sua campanha de conscientização sobre o desafio  que a luta contra as

drogas representa para a sociedade, a Organização das Nações Unidas – ONU –

instituiu o dia 26 de junho como Dia Mundial de Combate às Drogas, com o objetivo

de  que,  nessa  data,  organizações  governamentais,  não  governamentais  e  setor

privado  se  mobilizem  e  promovam eventos  de  conscientização sobre  os  riscos  à

saúde associados ao uso de drogas, incluindo o “crack”.

Como parte desse trabalho, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime -

UNODC -  lançou o  Relatório  Mundial  sobre  Drogas  2010,  documento  que  reúne

dados estatísticos e análise de tendência sobre a situação do mercado de drogas

ilícitas,  inclusive  produção,  tráfico  e  consumo,  a  fim  de  que  servissem  como

referência para os governos implementarem políticas públicas para o setor.

No âmbito do Estado, a Lei nº 12.615, de 1997, alterada pela Lei nº 16.514, de

2006,  instituiu  a  Semana  Estadual  de  Prevenção  às  Drogas,  a  ser  realizada

anualmente  de  19  a  26  de  junho.  Essa  data  é  dedicada  à  disseminação  de

informações  sobre  a  prevenção  e  o  combate  às  drogas  em  geral,  buscando  a

conscientização sobre os riscos à saúde associados a seu uso, sejam elas lícitas,

sejam ilícitas.  Em  2010,  por  exemplo,  foi  realizado o  Simpósio  Sul-Americano de

Políticas Públicas sobre Drogas – Crack: Cenários Urbanos, ocasião em que foram

discutidas  proposições  efetivas  de  enfrentamento  ao  consumo  dessa  droga  no

Estado.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência, a Secretaria de Estado de Defesa

Social, órgão a que cabem ações de prevenção do uso de substâncias e produtos

psicoativos,  visando  ao  tratamento,  à  recuperação  e  à  reinserção  social  do
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dependente  químico,  por  meio  da  Nota  Técnica  de  13/7/2011,  manifestou-se

favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise.

Complementando,  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais recomendou que o Dia de Combate ao Crack seja estabelecido entre os

dias  19  e  26  de  junho,  a  fim  de  ser  celebrado  durante  a  Semana  Estadual  de

Prevenção às Drogas.

Em decorrência dessa sugestão, apresentamos, no final deste parecer, a Emenda

nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade de estabelecer o dia

26 de junho como Dia de Combate ao Crack.

Conclusão

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

Projeto de Lei no 243/2011 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica instituído o dia 26 de junho como o Dia Estadual de Combate ao

Crack.”.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – André Quintão, relator – Bruno Siqueira – Gustavo

Valadares – Luiz Henrique – Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 420/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa,  o projeto  de  lei  em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao Centro de Convenções Expominas IV,

situado no Município de Teófilo Otôni.

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  420/2011  pretende  dar  a  denominação  de  Centro  de
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Convenções  Aécio  Cunha  ao  Centro  de  Convenções  Expominas  IV,  situado  no

Município de Teófilo Otôni.

A trajetória política de Aécio Ferreira da Cunha, natural de Teófilo Otôni, iniciou-se

em 1954,  quando se elegeu Deputado Estadual  pela  região  do Vale do  Mucuri  e

Médio  Jequitinhonha.  Após  seu  segundo  mandato  na  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, foi eleito, em 1962, para o primeiro de seus seis mandatos

consecutivos como Deputado Federal.

Estudioso dos problemas econômicos e sociais, teve atuação relevante na Câmara

dos  Deputados,  participando como membro efetivo  das  Comissões  de  Defesa do

Consumidor,  de  Educação  e  Cultura,  de  Finanças,  de  Fiscalização  Financeira  e

Tomada de Contas e de Minas e Energia. Além disso, foi, por duas vezes, relator da

Comissão de Orçamento da Câmara.

Em 1988, foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União pelo ex-Presidente

José  Sarney,  mas,  por  razões  pessoais,  declinou  do  cargo,  numa  atitude

surpreendente, devido à importância da função, mas muito elogiada pela dignidade

do gesto.

Tendo em vista as  notórias  qualidades e  os  importantes  serviços prestados por

Aécio Ferreira da Cunha à sociedade mineira, consideramos meritória a homenagem

que se lhe pretende fazer, denominando o Expominas IV com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 420/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.258/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.250/2009, visa declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  e  Produções  Artísticas  Band-Aid,  com  sede  no  Município  de

Santa Rita do Sapucaí.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.258/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Cultural  e  Produções  Artísticas  Band-Aid,  com  sede  no  Município  de

Santa Rita do Sapucaí.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 24, § 1º (ver

alteração de 10/5/2012), que seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, bonificações ou vantagens; e, no art. 42,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.258/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Duarte

Bechir – André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.666/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública o Rotary Club de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro

Leopoldo.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2011 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.666/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Rotary Club de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (ver  alteração  de  3/4/2012)

determina, no art. 46, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, de qualquer forma e a

qualquer título; e, no art. 75, § 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, igualmente qualificada junto ao

Rotary Internacional ou declarada de utilidade pública federal, com sede no Município

de Pedro Leopoldo.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.666/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente – Bruno Siqueira, relator  – Luiz Henrique – Duarte

Bechir – André Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.739/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Parkinson  do  Triângulo,  com  sede  no

Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.739/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Parkinson do Triângulo, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 19, § 1º, que as

atividades  de  seus  diretores  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de lucros, bonificações ou vantagens, sob qualquer pretexto ou forma; e,

no art. 34, § 1º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica  comprovada,  registro

junto aos órgãos públicos afins, especialmente no Conselho Nacional de Assistência

Social, com sede e entidade preponderante no Município de Uberlândia.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.739/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.755/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Tenda do Senhor, com sede

no Município de Timóteo.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 16/12/2011 e distribuída às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.755/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Tenda do Senhor, com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  15,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  30,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
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nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.755/2011 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 Comunitária Tenda do

Senhor de Timóteo – ATS –, com sede no Município de Timóteo.”.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Duarte  Bechir  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.828/2012

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 de Moradores e Amigos da Agrovila Pinhal – Amaap –,

com sede no Município de Aiuruoca.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/2/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.828/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores e Amigos da Agrovila  Pinhal  – Amaap –, com sede no

Município de Aiuruoca.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 7º, letra “b”, que,

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

congênere, com sede no Município de Aiuruoca; e, no art. 13, que as atividades de

seus dirigentes não são remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.828/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.988/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Doutor Viana,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Felicidade Sim – Ascofes –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.988/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Felicidade Sim – Ascofes –, 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
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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,  no art.  41,  que,  na

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

congênere, de fins não econômicos e lucrativos, com personalidade jurídica e registro

no Conselho Nacional de Assistência Social, que tenha o mesmo objetivo social da

associação dissolvida, ou a entidade pública; e, no art. 49, que as atividades de seus

Diretores,  Conselheiros  e associados não são remuneradas,  sendo-lhes vedado o

recebimento de gratificação, benefício ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.988/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.143/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Associação de Promoção à Terceira Idade – Apti –, com sede no

Município de Martins Soares.

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 3.143/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Promoção à Terceira Idade – Apti –, com sede no Município de Martins Soares,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo
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promover a valorização do idoso e sua integração à vida social da comunidade.

Com esse propósito,  a instituição desenvolve programas assistenciais para seus

assistidos;  identifica  as  necessidades  das  pessoas  mais  velhas  e  busca  seu

atendimento;  mantém  grupos  e  clubes  para  congregar  esses  indivíduos;  realiza

encontros, seminários, palestras e programas voltados à melhoria da condição de

vida do idoso e à preparação para a vivência dessa faixa etária; e apoia iniciativas

comunitárias relacionadas com seus objetivos.

Tendo em vista o trabalho social realizado pela Associação no Município de Martins

Soares,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.143/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.153/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

utilidade pública a Fundação Cultural Acia, com sede no Município de Araxá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.153/2012 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Cultural Acia, com sede no Município de Araxá, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, que tem como escopo a busca permanente da preservação dos

valores humanos.

Com esse propósito, a instituição promove eventos culturais, atividades de ensino e

pesquisa; realiza cursos, seminários, palestras e treinamentos para aperfeiçoamento
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profissional; incentiva iniciativas no campo da capacitação tecnológica e gerencial;

presta assistência social; desenvolve ações de valorização do meio ambiente e do

desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista o trabalho realizado pela Fundação Cultural  Acia,  consideramos

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

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.153/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.169/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Antônio Júlio,  o  projeto de lei  em tela visa declarar  de

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

Raydan, com sede no Município de José Raydan.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 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 3.169/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – de José Raydan, com sede

no Município de José Raydan.

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. 14, § 2º, que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  são  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, a qualquer

título ou forma; e, no art. 46, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade  congênere,  com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.169/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente e relator  -  Bruno Siqueira -  Luiz Henrique -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.182/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária Dom Larense, com sede no Município

de Caratinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.182/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária Dom Larense, com sede no Município de Caratinga.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso I do art. 27,

que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não são remuneradas; e, no art. 30, que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  benefício  de  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.182/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.186/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Maria Joanita de Apoio ao Paciente com

Câncer – Amjoapac –, com sede no Município de Bom Repouso.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.186/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Maria Joanita de Apoio ao Paciente com Câncer – Amjoapac –, com sede
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no Município de Bom Repouso.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros,  instituidores,  associados e  voluntários

não  são  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  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.186/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.189/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Jorges de Água Branca – ACJ –,

com sede no Município de Peçanha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  25/5/2012 e  distribuída  às

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

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.189/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Jorges de Água Branca – ACJ –, com sede no Município

de Peçanha.

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; e,

no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá

em  benefício  de  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.189/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Luiz  Henrique,  Presidente  -  Duarte  Bechir,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Sebastião

Costa - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Hospitalar Philadelfia – FHP –, com sede no Município

de Teófilo Otôni.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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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 3.202/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Hospitalar Philadelfia – FHP –, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  13,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não são remuneradas a nenhum título; e,

no art. 45, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá

em benefício de entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.202/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Duarte  Bechir  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.209/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São João Batista

e Novo Horizonte de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/6/2012 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 3.209/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores dos Bairros São João Batista e Novo Horizonte de Cruzília,

com sede no Município de Cruzília.

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.  59,  que,  na

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

congênere, legalmente constituída no Estado e detentora do título de utilidade pública

estadual;  e,  no § 1º  do art.  60,  que as atividades de seus diretores, associados,

conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.209/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por meio da Mensagem nº 255/2012, o projeto de lei complementar em epígrafe altera
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o art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 9/6/2012,  foi  a  proposição distribuída às

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

Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

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

Regimento  Interno,  examinar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do projeto.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  pretende  dar  nova  redação  ao  art.  28  da  Lei

Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

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

providências.  Objetiva  basicamente  majorar  a  alíquota  da  contribuição do  Estado

referente aos servidores que ingressaram no serviço público estadual até 31/12/2001

de  11%  para  22%,  com  efeitos  retroativos  a  1º/1/2012.  Afora  isso,  a  proposição

reproduz  disposições  já  constantes  do  vigente  art.  28  da  mencionada  lei

complementar.

Cumpre  ressaltar  inicialmente  que  os  princípios  da  técnica  legislativa

desaconselham  a  promoção  de  alterações  desnecessárias  em  leis  em  vigor.

Opinamos então pela supressão do texto da proposição do “caput” e dos §§ 2º e 3º

do art. 28 da Lei Complementar nº 64.

No que toca à constitucionalidade da proposição, importa destacar que previdência

social é matéria de competência legislativa concorrente, conforme dispõe o inciso XII

do art. 24 da Constituição da República. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do

mesmo artigo, que à União compete editar as normas gerais da matéria, cabendo aos

Estados suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas, em vista

das  respectivas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em  temas

eventualmente não regulados por lei federal.

Nesse  diapasão,  a  própria  Constituição  da  República  estabelece  uma série  de

normas gerais referentes aos regimes próprios de previdência de servidores públicos,
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a começar pelo “caput” do art. 40, segundo o qual: “Aos servidores titulares de cargos

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e

solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro

e atuarial e o disposto neste artigo”. Por seu turno, o § 1º do art. 149 da Carta Federal

dispõe que: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição,

cobrada  de  seus  servidores,  para  o  custeio,  em  benefício  destes,  do  regime

previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição

dos servidores titulares de cargos efetivos da União”.

Observamos, a propósito, que, de acordo com o art. 4º da Lei Federal nº 10.887, de

18/6/2004, que dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41,

de 19/12/2003, e dá outras providências, “a contribuição social do servidor público ativo

de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  para  a

manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por

cento) (...)”.

Ademais, segundo o art. 2º da Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98, que dispõe sobre

regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência

social  dos  servidores  públicos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências, “a

contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas

autarquias  e  fundações,  aos  regimes  próprios  de  previdência  social  a  que  estejam

vinculados seus servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor

ativo, nem superior ao dobro desta contribuição”.

Por outro lado, a Constituição do Estado estabelece, no art. 66, inciso III, alínea "c",

que é reservada justamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa dos projetos de lei

que disponham sobre o regime de previdência e o regime jurídico único dos servidores

públicos.

Conclusão

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

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  28/2012,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir

apresentado.
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SUBSTITUTIVO N° 1

Altera o art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 d e março de 2002, que institui o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 – (...)

§ 1° – A alíquota de contribuição patronal será:

I – para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3° que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  até  31  de  dezembro  de  2001,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo;

II – para os segurados de que tratam os incisos I, II e III do “caput” do art. 3° que

tenham  ingressado  no  serviço  público  estadual  após  31  de  dezembro  de  2001,

observado o disposto no art. 37:

a) equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo,

até 31 de dezembro de 2012;

b) de 19% (dezenove por cento), a partir de 1° de j aneiro de 2013;

III – para o segurado de que trata o inciso V do “caput” do art. 3°, equivalente ao

dobro da alíquota de contribuição prevista no “caput” deste artigo.”.

Art. 2° – Fica revogado o § 5° do art. 28 da Lei Co mplementar n° 64, de 2002.

Art.  3° –  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  d ata  de  sua  publicação,

retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2012.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 719/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.303/2008, dispõe sobre a obrigatoriedade de
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os  postos  de  combustíveis,  lava-rápidos,  transportadoras  e  empresas  de  ônibus

urbanos intermunicipais e interestaduais, estabelecidos no Estado de Minas Gerais,

instalarem equipamentos de tratamento e reutilização da água usada na lavagem de

veículos.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/3/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

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

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  comento  obriga  os  postos  de  combustíveis,  lava-rápidos,

transportadoras  e  empresas  de  ônibus  urbanos  intermunicipais  e  interestaduais,

estabelecidos no Estado de Minas Gerais, a instalarem equipamentos de tratamento

e  reutilização  da  água  usada  na  lavagem  de  veículos.  A  responsabilidade  pela

instalação  dos  sistemas  é  atribuída  aos  proprietários  das  empresas  e

estabelecimentos, podendo o Estado conceder financiamento para o custeio de tais

atividades.

Foi fixado o prazo de 180 dias para a implantação dos referidos sistemas. Em caso

de descumprimento das normas previstas no projeto, há previsão de aplicação das

sanções descritas no seu art. 3º.

Em reunião realizada em 12/7/2011, foi aprovado pedido de diligência à Fundação

Estadual do Meio Ambiente – Feam – e ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

Igam -, a fim de se colherem subsídios para a análise da proposição. Em resposta, a

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -

concluiu que: “Assim, concluímos que o conceito de reuso da água compatibiliza-se

com os objetivos da Lei estadual nº 13.199, de 1999, em especial quanto às ações

que  garantam  o  uso  múltiplo  racional  dos  recursos  hídricos  superficiais  e

subterrâneos, e sua proteção contra a superexploração e contra atos que possam

comprometer a perenidade das águas. Frise-se que, em se tratando de matéria de

impacto  local,  compete  ao  Município  não  só  a  competência  para  legislar  como
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também para promover a fiscalização. É o que dispõe a Constituição Federal de 1988

nos artigos 23, inciso VI, 24 e 30, I.”

Mesmo entendendo que a matéria insere-se no âmbito da competência municipal, a

citada  Secretaria  manifestou-se  favoravelmente  à  aprovação  do  projeto,

apresentando,  contudo,  modificações,  consistentes  no  acréscimo  de  um  artigo  à

proposição,  esclarecendo que a  fiscalização da lei  que se pretende criar  ficará a

cargo da Semad, quando o empreendimento estiver sujeito à fiscalização ambiental

estadual,  podendo a Secretaria  firmar convênio ou parceria com a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG -, com outros órgãos e instituições do

Estado e com Municípios.  Tornou também explícito  que os empreendimentos não

sujeitos  à regularização ambiental  estadual,  considerados de impacto  local,  serão

fiscalizados pelos Municípios.

Feitas essas considerações, passemos à análise jurídica do projeto.

Em relação à iniciativa parlamentar, não há óbice para a tramitação da proposta,

conforme  se  depreende  do  art.  65,  “caput”,  da  Constituição  do  Estado.  O

licenciamento  ambiental  se  faz  no  âmbito  estadual  pelo  Copam,  conforme

determinação do art. 214 da Constituição do Estado, ou pelos próprios Municípios nas

hipóteses previstas na Resolução nº 237, de 1997, do Conselho Nacional de Meio

Ambiente – Conama.

Além disso, o meio ambiente é tema sobre o qual o Estado detém competência

constitucional para legislar, nos termos do art. 24, VI, da Constituição Federal. Trata-

se de competência legislativa concorrente. A divisão de competências entre os entes

federados segue o denominado princípio da predominância do interesse, segundo o

qual  competem à União as matérias em que predomine o interesse nacional,  aos

Estados  as  de  interesse  regional  e  aos  Municípios  as  de  interesse  local.  A

competência material, de outro lado, é comum a todos os entes da Federação nos

termos da justificativa apresentada em decisão do Supremo Tribunal Federal: “(...) a

preservação  da  integridade  do  meio  ambiente  –  além  de  representar  direito

fundamental  que  assiste  à  generalidade das pessoas –  traduz obrigação  político-

jurídica indeclinável que se impõe a todas as esferas de poder, como esta Suprema

Corte  já  teve  o  ensejo  de  reconhecer  e  proclamar:  '-  Todos  têm  direito  ao  meio
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ambiente  ecologicamente  equilibrado.  Trata-se  de  um  típico  direito  de  terceira

geração (ou de novíssima dimensão),  que assiste a todo o gênero humano (RTJ

158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de

defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de

titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento

desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão,

no  seio  da  coletividade,  os  graves  conflitos  intergeneracionais  marcados  pelo

desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem

essencial de uso comum das pessoas em geral'.” (AC 1.255, Rel. Ministro Celso de

Mello, DJU de 22/6/2006).

Tendo em vista essas premissas, consideramos que o projeto apresenta matéria

afeta  ao  interesse  local.  Ressaltamos  que  proposição  com  conteúdo  semelhante

tramitou no Estado do Rio de Janeiro (Projeto de Lei nº 2.095/2009), tendo recebido

parecer pela inconstitucionalidade pelas razões aqui apresentadas. Por outro lado, foi

aprovada iniciativa semelhante a que ora se analisa no Município de Florianópolis (Lei

Complementar nº 416, de 20/10/2011).

O  interesse  que  assume proporções  regionais,  que  desafiam  a  intervenção  do

Estado, foi tratado pela Lei nº 14.508, de 2002, que dispõe sobre o licenciamento

ambiental de estabelecimentos, especialmente de lava-jatos, mas quando situados às

margens de rodovia no Estado. Confira-se:

“Art. 1° – A instalação, às margens de rodovia no E stado, de posto de gasolina,

oficina  mecânica,  borracharia,  acampamento  de  construtora,  ponto  de  parada  de

ônibus intermunicipal ou interestadual, garagem de empresa transportadora de carga

ou  de  passageiros,  restaurante,  motel,  lanchonete  ou  outro  estabelecimento  que

possa gerar esgoto, resíduo sólido, óleo ou graxa depende de licenciamento do órgão

de controle ambiental competente.

Parágrafo único – O estabelecimento de pequeno porte e baixo potencial poluidor

poderá ser dispensado do licenciamento de que trata o “caput”, conforme dispuser o

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM.”

Tratando-se,  porém, das atividades previstas  no  projeto em análise,  é oportuno

registrar que elas não são listadas como fontes efetiva ou potencialmente poluidoras
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na  Deliberação  Normativa  Copam  nº  74,  de  2004,  passíveis  de  regularização

ambiental  na  esfera  estadual.  Tais  fontes  são  consideradas  de  baixo  potencial

poluidor e de impacto local, devendo ser licenciadas pelo poder público municipal, por

meio dos procedimentos previstos nas respectivas legislações.

No  caso  dos  postos  de  combustíveis,  houve  uma  preocupação  em  tratar  a

regularização  ambiental  no  nível  estadual  em  virtude  do  grande  potencial  de

contaminação  do  solo  e  das  águas  subterrâneas  pela  existência  de  tanques

enterrados. A matéria encontra-se disciplinada pela Deliberação Normativa Copam

50/01, que estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de postos

revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos

flutuantes  de  combustíveis  e  dá  outras  providências,  e  por  suas  modificações

posteriores.

Pelas razões expostas, concluímos que há óbices jurídicos para a tramitação da

matéria.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 719/2011 .

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Duarte  Bechir  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.890/2009, “institui o auxílio-funeral para os

doadores de órgãos ou tecidos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 16/4/2011, foi a proposição distribuída às

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

Orçamentária para receber parecer.

Vem o projeto agora a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.
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188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente,  ressaltamos  que esta  Comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação do projeto, passamos a reproduzir os argumentos utilizados no parecer

referente ao Projeto de Lei nº 3.890/2009:

“A  proposição  em  epígrafe  visa  a  instituir  o  auxílio  funerário,  isentando  do

pagamento  das  taxas,  tarifas,  emolumentos  e  dos  demais  gastos  funerários  os

doadores de órgãos e tecidos que vierem a ser sepultados nos cemitérios do Estado.

Imbuído do propósito de fomentar a doação e o transplante de órgãos – iniciativa de

primordial importância para a efetivação do direito à vida –, o Estado de Minas Gerais

editou a Lei nº 11.553, de 1994, que determina:

“Art.  1º  –  O  Estado  desenvolverá  ações  que  favoreçam  a  realização  de

transplantes, nos termos da legislação vigente, mediante:

I – o incentivo à doação;

II – a criação de condições materiais que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e

substâncias humanas;

III – a criação de condições para o aprimoramento dos profissionais da área”.

O projeto em exame, acompanhando esta meritória postura de estímulo à doação

de  órgãos  e  tecidos,  pretende  instituir  isenções  no  âmbito  do  serviço  funerário

àqueles que se dispuserem, por meios próprios ou por intermédio de familiares, a

realizar doações para fins de transplantes médicos. Trata-se de medida que muito

teria a contribuir para a prestação do direito fundamental à saúde, presente no art.

196 da Constituição da República.

Entretanto, o projeto enfrenta insuperável vício de inconstitucionalidade.

O  art.  30  da  Carta  Federal,  no  inciso  I,  determina  ser  da  competência  dos

Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e, no inciso V, dispõe caber aos

Municípios a organização e a prestação dos serviços correlacionados.

É bem verdade que o Texto Constitucional mostra-se um tanto impreciso, deixando

de  definir,  de  forma  mais  taxativa,  quais  matérias  devem  ser  compreendidas  no
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âmbito  do  interesse  local  e,  consequentemente,  de  competência  municipal.  No

entanto,  a  atuação  da  doutrina  e  da  jurisprudência  vem  auxiliar  o  intérprete  na

construção  do  entendimento  acerca  do  tema.  Assim,  sobre  a  competência  dos

serviços funerários, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ementa:  Constitucional.  Município.  Serviço  funerário.  C.F.,  art.  30,  V.  I.  -  Os

serviços  funerários  constituem  serviços  municipais,  dado que dizem respeito  com

necessidades  imediatas  do  Município.  C.F.,  art.  30,  V.  II.  -  Ação  direta  de

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1.221/RJ - Julgamento: 09/10/2003)”.

Uma vez que a legislação e a prestação dos serviços funerários se encontram fora

do âmbito estadual, eventuais iniciativas estaduais que visem a instituir isenção do

pagamento  de  taxas  ou  tarifas  relacionadas  com  esse  serviço  mostram-se

contaminadas pela inconstitucionalidade ora mencionada”.

Diante,  pois,  das  razões  aduzidas,  ratificamos  o  posicionamento  expresso

anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Ante  o  exposto,  somos  pela  antijuridicidade,  pela  inconstitucionalidade  e  pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.182/2011.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.558/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Duarte  Bechir,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “veda  a

cobrança  de  despesas  condominiais  na  hipótese  que  menciona  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/5/2011,  foi  a  proposição distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora,  compete-nos  proceder  à  análise  preliminar  de  constitucionalidade,

juridicidade e legalidade do projeto, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o
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art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo veda a cobrança de despesas relativas ao condomínio

antes que o adquirente tenha posse efetiva do bem (art. 1º); estabelece, ainda, no art.

2º, que, no caso de atraso na entrega do imóvel ao comprador, este terá direito a

rescisão contratual e indenização. Por fim, proíbe a construtora, na hipótese prevista

no parágrafo único do art. 2º, de contratar novos empreendimentos.

Conforme  argumenta  o  autor  na  sua  justificação,  “o  acelerado  crescimento  do

mercado  imobiliário  nos  últimos  anos,  com  a  possibilidade  cada  vez  maior  de  o

consumidor brasileiro adquirir sua casa própria, tem dado ensejo ao surgimento de

duas situações que exigem imediata regulação. A primeira diz respeito à cobrança

feita ao adquirente, pela construtora ou incorporadora, da taxa ou quota condominial

antes mesmo do recebimento efetivo do imóvel, ou seja, da entrega das chaves. A

outra, diretamente ligada à primeira, refere-se ao atraso na entrega das chaves, em

total desrespeito ao prazo convencionado em cláusula contratual, fato que acaba por

ocasionar sérios transtornos e prejuízos que o consumidor não pode suportar”.

No  que  diz  respeito  aos  aspectos  constitucionais,  não  encontramos  óbice  à

tramitação  da  proposição.  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 ao Presidente da Mesa

da Assembleia para, privativamente, iniciar o processo legislativo.

Não se pode olvidar que o projeto em questão disciplina tema afeto à proteção e

defesa do consumidor, matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito

Federal e da União (art. 24, VIII, da Carta da República). Ademais, o STJ decidiu,

reiteradas vezes, que as taxas condominiais são devidas por aquele que tem a posse

efetiva  do  imóvel;  nesse  sentido,  o  adquirente  do  imóvel  só  deve  arcar  com  as

despesas decorrentes do condomínio a partir da entrega das chaves pela construtora.

Como  exemplo,  citem-se  os  Recursos  Especiais  nos  761238,  julgado  em  2006;

660229, julgado em 2004; 489647, julgado em 2003 e, por fim, 212799, julgado em

1999, cuja ementa transcrevemos a seguir:

“Civil e processual civil. Condomínio. Cobrança de taxas condominiais. Legitimidade
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passiva.  Somente  quando já  tenha recebido  as  chaves  e  passado a  ter  assim  a

disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece legitimidade

passiva  ao  promitente  comprador  de  unidade  autônoma  quanto  às  obrigações

respeitantes aos encargos condominiais, ainda que não tenha havido o registro do

contrato  de  promessa  de  compra  e  venda.  Sem  que  tenha  ocorrido  essa

demonstração, não há como se reconhecer a ilegitimidade da pessoa em nome de

quem  a  unidade  autônoma  esteja  registrada  no  livro  imobiliário.  Recurso  não

conhecido. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha, Órgão Julgador: Quarta turma, Data

do Julgamento: 05/10/1999 Data da Publicação/Fonte DJ 13/12/1999 p. 154”.

No que tange ao art. 2º da proposição, que assegura o direito à rescisão contratual

e indenização no caso de atraso na entrega do imóvel ao comprador, entendemos

que  esse  dispositivo  deve  ser  suprimido  da  proposição  por  entendermos  que  a

medida constitui intervenção estatal indevida na liberdade de contratar, constituindo,

assim,  afronta  ao  princípio  da  autonomia  privada.  Resumidamente,  se  houver

descumprimento  de  cláusula  contratual  por  qualquer  dos  contraentes,  cabe  ao

Judiciário dirimir tal conflito e não ao legislador. Por fim, a fim promover a supressão

sugerida,  aprimorar  a  proposição,  bem  como  adequá-la  à  técnica  legislativa,

apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 1.558/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Veda o repasse de despesas condominiais na hipótese que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas transações que envolvam imóveis, é vedado repassar ao consumidor

que ainda não tenha a posse do bem as despesas relativas ao condomínio.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  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, 19 de junho de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Bruno  Siqueira  –  Luiz

Henrique – Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “torna

obrigatória a afixação de cartazes em todos os estabelecimentos de comercialização

de passagens aéreas no Estado, informando sobre o inteiro teor dos arts. 47 e 48 da

Resolução da Anac nº 9, de 5 de junho de 2007, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/5/11,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise determina que os estabelecimentos de comercialização

de passagens aéreas, localizados no Estado, ficam obrigados a afixar cartazes em

locais visíveis aos funcionários e consumidores, informando o teor dos arts. 47 e 48

da Resolução nº 9, de 2007, da Agência Nacional de Aviação Civil  – Anac –, que

estabelece  que,  na  hipótese  de  a  empresa  aérea  exigir  a  presença  de  um

acompanhante  para  o  passageiro  portador  de  deficiência,  deverá  oferecer  para  o

acompanhante  desconto  de,  no  mínimo,  80%  da  tarifa  cobrada  do  passageiro

portador de deficiência.

No parágrafo único do art. 1º, o projeto estabelece normas referentes ao tamanho e

formato do cartaz que deverá conter as informações mencionadas.

Por fim, em seu art. 2º, a proposição estabelece multa a ser cobrada dos referidos

estabelecimentos, no caso de descumprimento da norma contida no projeto.

Primeiramente, é preciso ressaltar  que se trata de um projeto que pretende dar

ampla informação às pessoas portadoras de deficiência sobre um direito que lhe é

assegurado,  qual  seja  o  de  comprar  passagem  com  desconto  para  o  seu
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acompanhante, no caso da presença deste ser exigida pela empresa aérea.

Nos termos do art. 21, inciso XII, alínea “c”, da Constituição Federal, compete à

União  explorar  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou permissão,  o

serviço de transporte aéreo.

Também o  art.  22,  inciso  X,  estabelece  a  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre navegação aérea.

Todavia,  entendemos  que  o  projeto  de  lei  em  análise  não  invade  a  esfera  de

competência da União, pois estabelece para os estabelecimentos que comercializam

passagens  aéreas  o  dever  de  prestar  uma  informação  para  os  consumidores

portadores de deficiência. Julgamos, assim, que o Estado, dentro da sua competência

para legislar  sobre direito do consumidor,  bem como sobre proteção das pessoas

portadoras  de  deficiência  (incisos  VIII  e  XIV do art.  24  da  Constituição  Federal),

encontra-se respaldado para dispor sobre a matéria.

É importante destacar que o projeto define, de modo objetivo, a informação que

deve ser prestada pelos estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas,

não deixando ao alvedrio desses o tipo de informação a ser disponibilizada.

Consideramos,  entretanto,  que  o  projeto  merece  reparo,  pois  não  cabe  à  lei

minudenciar o tamanho e o formato do cartaz a serem afixados, mas apenas dispor

que a informação deve ser prestada de forma a propiciar a sua fácil visualização.

Com o intuito  de conferir  maior amplitude ao princípio da informação,  que deve

nortear as relações de consumo, bem como à divulgação dos direitos das pessoas

com deficiência, propomos que, no art. 1º do projeto, seja previsto que a mencionada

informação  deve  ser  prestada  também  nas  vendas  realizadas  pelo  comércio

eletrônico.  Isso  imporia  às  empresas  que  comercializam  passagens  aéreas  a

obrigação de divulgar a informação inclusive pela internet, meio muito utilizado para

vendas de passagens aéreas.

Também o art. 2º do projeto deve ser aprimorado de forma a estabelecer que a

multa pelo descumprimento da infração prevista no projeto de lei deverá ser aplicada

nos termos da Lei nº 8.078, de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e

dá outras providências”, denominado Código de Defesa do Consumidor.

Vale citar, a respeito, que vigora no Estado a Lei nº 14.788, de 2003, que torna
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obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com

os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para

consulta".

Por fim, destacamos a importância de uma profunda análise a ser realizada pela

comissão de mérito que irá analisar a proposição, com o intuito de verificar a sua

viabilidade e oportunidade.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº1.875/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  divulgação  de  informações,  pelos  estabelecimentos  de

comercialização  de  passagens  aéreas  localizados  no  Estado,  sobre  o  direito  do

acompanhante de pessoa com deficiência de adquirir passagens com tarifa especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos de comercialização de passagens aéreas localizados

no  Estado  afixarão,  em  local  de  fácil  visualização  para  os  consumidores  e

funcionários, as disposições contidas no art. 48 da Resolução nº 9, de 5 junho de

2007, da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac –, que estabelece que a empresa

aérea que exigir a presença de um acompanhante para o passageiro com deficiência

deverá oferecer  para  o acompanhante desconto  de,  no mínimo,  80% (oitenta por

cento) do valor da tarifa cobrada do passageiro com deficiência.

Parágrafo único – A obrigatoriedade de divulgar as informações previstas no “caput”

aplica-se à venda de passagens aéreas por meio eletrônico.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa, aplicada nos termos do 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, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Bruno
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Siqueira - André Quintão - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.401/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo alterar a destinação do imóvel doado pelo Estado ao Município de Itumirim,

autorizada pela Lei nº 14.603, de 2003, alterada pela Lei nº 15.681, de 2005.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/9/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Em 18/10/2011,  a relatoria  solicitou fosse a  proposição baixada em diligência  à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e ao Prefeito Municipal

de Itumirim, para que se manifestassem sobre a pretendida alteração.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

A Lei nº 14.603, de 2003, autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município

de  Itumirim  o  imóvel  com  área  de  5.050m²,  situado  na  localidade  de  Capão  ou

Serrote, nesse Município, para, de acordo com o parágrafo único de seu art. 1º, ser

destinado à construção de ginásio municipal. No art. 2º, essa norma estabelece que o

imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  reversão,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Em 2005, a Lei nº 15.681 alterou o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.603, de

2003, para que o imóvel doado ao Município de Itumirim fosse destinado à construção

de parque municipal de exposições.

Pretende o Projeto de Lei nº 2.401/2011 alterar novamente a redação do referido

parágrafo único, a fim de que o imóvel passe a destinar-se à construção de moradias

para pessoas carentes.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,
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por  meio  da  Nota  Técnica  nº  616/2011,  posicionou-se  favoravelmente  à  nova

destinação do imóvel, uma vez que não existe, por parte do Estado, demanda para a

utilização do referido bem.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Itumirim, por meio do Ofício nº 339/2011,

concordou com a alteração da destinação, uma vez que a localidade não dispõe de

outro imóvel para a construção de moradias para pessoas de baixa renda, o que

beneficiará a comunidade local.

Saliente-se  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância

obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera

o que é conveniente para a coletividade; por isso, nas proposições em que esta Casa

autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  conforme  determinam  o  art.  18  da

Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, há sempre a

existência de salvaguarda, encontrada nas cláusulas de destinação e reversão.

Com relação à cláusula de reversão, constatamos que, com a alteração proposta, é

necessário estabelecer novo prazo para o cumprimento da obrigação estabelecida

pela nova norma para a reversão do imóvel. Ainda em consequência do termo agora

estabelecido, deve ser revogado o art. 2º da Lei nº 14.603, de 2003.

Como não há óbice à alteração pretendida, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao

final  deste  parecer,  com  a  finalidade  de  acrescentar  cláusula  de  reversão  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da data de publicação da

nova lei, não lhe for dada a nova destinação, revogar o art. 2º da Lei nº 14.603, de

2003, que contém a cláusula de reversão relacionada à finalidade anterior, e adequar

o texto da proposição à técnica legislativa

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.401/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de 23 de janeiro de

2003,  que autoriza o Poder  Executivo a fazer reverter  o imóvel que especifica ao

Município de Itumirim, alterada pela Lei nº 15.681, de 20 de julho de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 14.603, de  2003, alterada pela Lei nº 15.681,

de 2005, passa a destinar-se à construção de moradias para pessoas carentes.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere este artigo reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no “caput”.

Art. 2° – Fica revogado o art. 2° da Lei n° 14.603,  de 2003.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa,  Presidente -  Bruno Siqueira,  relatora -  Luiz Henrique -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.460/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  projeto  de  lei  em  tela,  de  autoria  do  Deputado  Delvito  Alves,  “dispõe  sobre

preferência de  tramitação aos procedimentos judiciais  que tenham como objeto  a

adoção de menores”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Neste momento, compete a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos termos do disposto no  art.  188,

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

Fundamentação

A proposta em análise pretende priorizar, no âmbito do Poder Judiciário, o curso

dos  processos  de  adoção.  Segundo  o  autor  do  projeto,  “é  necessário  que  os

processos judiciais que tenham como objeto a adoção de menores tenham prioridade

na tramitação no Poder Judiciário Estadual, tendo em vista que o objetivo de inclusão

de menores, desprovidos de convivência familiar, em um novo lar, seja feito com a

maior brevidade possível para evitar maiores danos psicológicos”.

Na justificação do projeto, é ressaltado que foi considerada a existência das varas

cíveis únicas nas comarcas do interior do Estado, onde a competência para julgar

feitos da infância e da juventude não é exclusiva, e que existe a vara especializada da
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infância, da juventude e do idoso, sendo que o idoso já tem preferência na tramitação

de processos, em virtude de lei,  devendo os processos de adoção também dispor

dessa prioridade.

Ainda segundo a justificação, o processo ao qual as famílias se submetem para

conseguir adotar uma criança gera uma grande expectativa tanto nelas quanto nas

crianças que esperam ser adotadas, o que justificaria o dever do Poder Judiciário

Estadual de conceder a prioridade na tramitação desses feitos, sendo um pleito justo

e de repercussão social plenamente justificável.

Dessa feita, a medida é necessária, pois os processos dessa natureza objetivam a

inclusão dos menores desprovidos da convivência familiar, diminuindo a expectativa

gerada pelo processo. Nesse ponto, vale ressaltar o disposto no art. 226 da Carta da

República, segundo o qual a família, base da sociedade, tem especial proteção do

Estado. Por sua vez, o art. 227 do mesmo diploma estabelece o seguinte:

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente

e ao jovem, com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Cumpre-nos ressaltar que a matéria em questão encontra disciplina na Lei Federal

nº 8.069, de 13/7/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá

outras providências. Segundo dispõe o parágrafo único do art. 152 da antedita lei, “é

assegurada,  sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos

processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e

diligências judiciais a eles referentes”.

Assim, o projeto em questão, além de estar em consonância com o disposto no

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  concretiza  os  mencionados  dispositivos

constitucionais.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.460/2011.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.
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Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz Henrique – Duarte

Bechir – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.580/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, o Projeto de Lei nº 2.580/2011 “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”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/10/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, 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 objetivo  do  projeto em análise  é  estabelecer  direitos,  normas,  mecanismos  e

sanções destinados a conferir  efetividade ao princípio constitucional  da igualdade,

estabelecido na Constituição da República,  amparando-se na  Convenção sobre  a

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, na Convenção

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, na II Conferência

Mundial contra o Racimo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Conexas de

Intolerância, na Convenção 111 da Organização do Trabalho e nas demais normas

pertinentes à igualdade ratificadas pelo Brasil.

De acordo com a justificação do projeto, a finalidade da iniciativa é prevenir e coibir

quaisquer  práticas  discriminatórias  lesivas  à  dignidade  das  mulheres,  de  modo  a

garantir que a sua crescente inserção no mercado de trabalho ocorra em respeito às

especificidades da condição feminina.

Percebe-se, portanto, que a proposição em análise tem o meritório escopo de fazer

cumprir  as diretrizes delineadas no texto da Carta Federal  e demonstra um nítido
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pendor de preocupação social. Há de se considerar, no entanto, que o projeto possui

alguns vícios jurídicos que podem ser contornados por meio de substitutivo ao final

apresentado.

Primeiro,  porque,  em  fidelidade  ao  pacto  federativo  delineado  em  nossa

Constituição,  o  poder  constituinte  originário  determinou  competências  específicas

para  cada  ente  federativo.  No  caso  da  temática  em  tela,  qual  seja  o  Direito  do

Trabalho, o art. 22, inciso I, da Constituição da República determina ser matéria sobre

a qual  somente  a  União  pode legislar,  não podendo os Estados  elaborar  normas

legais sobre o assunto. Desse modo, o conteúdo dos arts.  7º,  8º  e 19 do projeto

ultrapassam os limites da competência legislativa do Estado. Também os dispositivos

20 e 22 do projeto - que tratam, respectivamente, da obrigação do Poder Executivo

de criar um selo distintivo destinado às empresas e Municípios que se destaquem na

aplicação de políticas de igualdade de tratamento e oportunidade para trabalhadoras

e trabalhadores e da criação de um Cadastro de Empregadores Responsáveis por

Atos Discriminatórios, relativo ao cumprimento de obrigações trabalhistas – têm como

pressuposto a análise de matérias que fogem à esfera de competência estadual.

Segundo,  quanto  às  disposições  relativas  ao  assédio  moral  (arts.  23  e  24),

ressaltamos que foi promulgada no Estado a Lei Complementar nº 116, de 2011, que

dispõe sobre a prevenção do assédio moral na administração pública estadual. Da

perspectiva  jurídico-constitucional,  a  citada  lei  conforma-se  aos  limites  da

competência legislativa do Estado, na medida em que versa sobre matéria de direito

administrativo, mais precisamente sobre servidores públicos, os quais poderão vir a

ser  responsabilizados  pela  prática  de  assédio  moral  no  âmbito  da  administração

pública estadual.

Terceiro, porque a Constituição da República já contém uma série de dispositivos

que asseguram os fins visados pelo projeto: é o caso do "caput" do art. 5º ("Todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade[...]".)  e  de  seus  incisos  I  ("homens  e

mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição") e XLII

("a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
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reclusão,  nos  termos da lei");  do  "caput"  do  art.  7º,  que garante  a  trabalhadores

urbanos e rurais os mesmos direitos, e de seus incisos XXX ("proibição de diferenças

de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,

idade, cor ou estado civil"), XXXI ("proibição de qualquer discriminação no tocante a

salário  e  critérios  de  admissão  do  trabalhador  portador  de  deficiência"),  XXXII

("proibição  de  distinção  entre  trabalho  manual,  técnico  e  intelectual  ou  entre  os

profissionais respectivos") e XXXIV ("igualdade de direitos entre o trabalhador com

vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso"). Vale lembrar que todos os

direitos  e  garantias  têm  aplicabilidade  imediata,  por  força  do  art.  5º,  §  1º,  da

Constituição da República.  Nesse sentido,  cabe destacar que os arts.  2º  e 3º  do

projeto não trazem inovações substanciais em relação ao regramento constitucional.

Acrescente-se que especialistas advertem para o fato de que o cumprimento efetivo

do  comando constitucional  em  análise  exige  medidas  que  estão  além do  campo

legislativo, relacionadas à diminuição das desigualdades de renda e a mudanças de

aspectos culturais.

Em  quarto  lugar,  cabe  ainda  ressaltar  que  cumpre  à  União,  na  qualidade  de

representante  da  República  Federativa  do  Brasil,  manter  relações  com  outros

Estados estrangeiros, por meio da celebração de tratados internacionais (art. 21, I, da

CRFB). Ressalte-se que as três convenções citadas no art. 1º do projeto já foram

incorporadas  ao  direito  interno  brasileiro,  tornando-se  aplicáveis  no  Brasil  e

obrigando,  portanto,  todos  os entes da Federação.  Seria,  portanto,  desnecessário

repetir  comandos  já  previstos  na  legislação  integrada  ao nosso  ordenamento,  tal

como ocorre em relação a dispositivos do art. 3º do projeto, que seguem as diretrizes

do art. 11 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

contra as Mulheres.

Por fim, cabe ressaltar que está em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei

com o mesmo objetivo do projeto em análise. Trata-se do Projeto de Lei nº 136/2011,

de autoria  do Senador Inácio Arruda, que cria mecanismos para prevenir,  coibir  e

punir  a  discriminação  contra  a  mulher,  estabelecendo  medidas  de  proteção  e

garantias de igual oportunidade de acesso, permanência e remuneração nas relações

de trabalho no âmbito rural e urbano.
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Apesar das considerações acima, é necessário destacar que a matéria certamente

tem  clara  preocupação  social,  razão  pela  qual  apresentamos,  em  seguida,

substitutivo  que  busca  preservar  a  intenção  original  do  autor.  Para  fins  de

sistematização da matéria, introduziremos as modificações na Lei 11.039, de 1993,

que impõe sanções a firma individual e a empresa jurídica de direito privado em cujo

estabelecimento seja praticado ato vexatório, discriminatório ou atentatório contra a

mulher e dá outras providências.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.580/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 11.039, de 1993, que impõe sanções a firma individual e a empresa

jurídica  de  direito  privado  em  cujo  estabelecimento  seja  praticado  ato  vexatório,

discriminatório ou atentatório contra a mulher e dá outras providências.

A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei 11.039, de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4-A:

“Art. 4º-A - Cabe ao Estado criar mecanismos, políticas públicas e ações positivas

visando acelerar a igualdade de fato entre mulheres e homens, bem como prevenir,

coibir e eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, serão instituídas políticas bem

como programas e ações:

I - de enfrentamento do sexismo, do racismo e da violência em face da orientação

sexual,  para assegurar  a  incorporação da perspectiva  de raça,  etnia e orientação

sexual nas políticas públicas direcionadas às mulheres;

II  -  de inclusão da perspectiva de gênero nas políticas públicas relacionadas às

mulheres.

§ 2º - As ações assecuratórias do princípio da igualdade entre mulheres e homens

decorrentes do previsto no “caput” deste artigo incidirão sobre os processos seletivos

e sobre os critérios de avaliação, formação e capacitação profissional, inclusive para

efeito  de promoção e exercício de  cargos de direção,  de confiança,  de chefia  ou

gerência, nas relações de trabalho, vedada toda e qualquer forma de preterimento e



1159
____________________________________________________________________________

discriminação.

§ 3 - Considera-se prática de discriminação indireta aquela que, por atitude, critério,

disposição  ou  norma  interna,  mesmo  que  aparentemente  neutros,  coloque

trabalhadoras  e  trabalhadores  em  situação  de  desvantagem,  em  comparação,

ressalvados  os  atos  que  se  justifiquem  pelo  exercício  de  diferentes  funções  na

hierarquia  da  empresa  ou  como ação  positiva  adotada  para  compensar  situação

desigual e alcançar a igualdade de tratamento.”.

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

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.593/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei  em pauta estabelece

normas para comprovação de residência no âmbito do Estado.

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor

e do Contribuinte, que opinou pela sua aprovação na forma proposta.

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

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

Fundamentação

A proposição  em  comento  dispõe  que,  no  âmbito  do  Estado,  a  declaração  de

próprio  punho  do  interessado  supre  a  exigência  de  comprovante  de  residência.

Estabelece, ainda, que a referida declaração deverá conter exigência de ciência do

interessado  de  que  a  falsidade  de  informação  implicará  consequências  jurídicas

cabíveis.

Se houver recusa da declaração de próprio punho como prova de residência, o

infrator  estará  sujeito  às  penalidades  de advertência  e,  em  caso de reincidência,

multa no valor de 500 Ufemgs.
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Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a permissão de

uso  da  declaração  de  próprio  punho  do  interessado  para  suprir  a  exigência  de

comprovante de residência não configura regra de natureza civil,  pois consiste em

uma medida administrativa no âmbito do Estado. Assim, entendeu que não há ofensa

ao  sistema constitucional  vigente,  considerando  que  é  lícito  ao  Estado  tratar  das

matérias que não lhe sejam vedadas pela Constituição, conforme prescreve o art. 25,

§ 1º, da Lei Maior.

A Comissão considerou, ainda, que o Distrito Federal e o Estado do Mato Grosso

do Sul já promulgaram leis com a mesma finalidade.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua análise de mérito,

argumentou que “o projeto enaltece a boa-fé nas relações jurídicas,  a qual  é um

princípio geral do direito, uma vez que a declaração de próprio punho do interessado

prevalece até que se prove o contrário”.

De acordo com o parecer dessa Comissão, as medidas legislativas que impliquem

comodidade aos  cidadãos e que visem à  proteção efetiva dos consumidores  são

sempre  bem-vindas,  especialmente  porque  o  art.  5°,  XXXII,  da  Constituição  da

República  estabelece  que  o  Estado  garantirá,  na  forma  da  lei,  a  defesa  do

consumidor. Ao assegurar a boa-fé dos cidadãos nas declarações de próprio punho

perante  os  estabelecimentos  comerciais,  o  projeto  protegeria,  por  via  reflexa,  o

consumidor,  visto  que  ele  se  vale  desse  ato  jurídico  para  comprar  produtos  que

satisfaçam as suas necessidades.

Com relação ao que compete a esta Comissão, ou seja, a análise da proposição

quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, cabem algumas considerações, a seguir

descritas.

Consoante  seu  autor,  a  proposição  tem  a  finalidade  de  desburocratizar  o

procedimento de comprovação de residência, facilitando a vida do cidadão, tanto no

que se refere à burocracia oficial, quanto em relação à iniciativa privada.

No que se refere à burocracia oficial, é de se destacar que a matéria já se encontra

disciplinada em âmbito estadual, conforme decretos editados na década de oitenta,

dentre os  quais  se destacam os Decretos nºs  20.281,  de 1980,  20.407,  de 1980,

44.774, de 2008, 22.849, de 1983, e 23.492, de 1984. Tais decretos estaduais foram
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editados na linha do Programa Nacional de Desburocratização iniciado pelo governo

federal (este através do Decreto nº 83.740, de 1979).

Recentemente, o governo federal editou novo decreto sobre o tema, qual seja o

Decreto nº 6.932, de 2009, em razão do Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização – Gespública (sobre o referido Programa vale destacar também o

Decreto nº 5.378, de 2005).

O Decreto Estadual nº 20.407, de 1980, nos arts. 1º e 2º, é expresso em determinar

que:

Art. 1º - Fica abolida, nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,

Direta e Indireta, e fundações, a exigência de apresentação dos seguintes atestados,

aceitando-se, em substituição, a declaração do interessado ou bastante procurador:

(...)

II – atestado de residência;

(…)

Art.  2º  –  As  declarações  feitas  perante  os  órgãos,  entidades  ou  fundações  da

Administração Pública Estadual serão suficientes, salvo quando a exigência de prova

documental constar expressamente de lei, e reputar-se-ão verdadeiras até prova em

contrário.

E os funcionários públicos1 que porventura descumprirem tal comando sujeitar-se-

ão  às  penalidades  cabíveis  (e  já  existentes)  em  sede  administrativa,  civil  e  ou

criminal,  de maneira que a proposição em análise, no tocante à burocracia oficial,

revelar-se-ia inócua.  Nessa linha de raciocínio,  no que compete  a  esta Comissão

analisar,  a  edição  de  norma  inócua  ou  repetitiva  poderia  representar  um  custo

desnecessário e não recomendável de tramitação, na medida em que sua decorrente

fragilidade poderia resultar em rejeição em Plenário ou mesmo veto governamental.

Considerando-se,  entretanto,  que  a  proposição  objetiva  não  somente  afastar  a

burocracia  estatal,  mas  também  ter  espectro  de  abrangência  no  que se  refere  à

iniciativa  privada,  é  recomendável  a  reformulação de seu texto,  conforme restará

explicitado a seguir.

Não obstante a existência da Lei Federal nº 7.115, de 1983 (a qual trata sobre o

tema de atestado de residência e declaração, conforme apontado pela Comissão de
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Constituição e Justiça),  a  proposição estadual  quer,  por  outro lado,  recrudescer  o

tratamento  dado  àqueles  que  se  recusem  a  reconhecer  a  declaração  de  próprio

punho como prova da residência do cidadão. E isso seria feito através da imposição

de  penalidades,  quais  sejam  advertência  e  multa.  Todavia,  faz-se  necessário

delimitar, para a aplicação das penalidades almejadas, o objeto fiscalizado, o órgão

fiscalizador, bem como a destinação do numerário arrecadado, sob pena de se criar

uma norma inócua, sob o ponto de vista da arrecadação.

É preciso, também, demarcar mais sua abrangência, isto é, quais relações jurídicas

a  proposição  abarcaria,  a  fim  de  se  evitar,  novamente,  que  se  torne  inócua

(representando, como já dito, um custo desnecessário de tramitação), tendo-se em

vista que variadas relações jurídicas, sejam de consumo ou não, têm regulamentação

própria,  a  qual  pode  ser  conflitante  com  a  ideia  de  exigência  tão  somente  da

declaração de próprio punho para comprovação de residência. Nesse sentido, citem-

se as relações bancárias, que são disciplinadas pelo Conselho Monetário Nacional e

pelo Banco Central2.

Pois bem, feitas essas digressões, ressalte-se que o Estado detém competência

constitucional concorrente para legislar sobre consumo (art. 24, §2º, da Constituição

da República Federativa  do  Brasil  –  CRFB – de 1988)  e,  desse modo,  conforme

substitutivo  a  seguir  apresentado,  poderá,  por  meio  de  seu  Parlamento,  instituir

norma relacionada às relações de consumo, a fim de recrudescer o tratamento dado

aos prestadores de serviço e fornecedores de produtos que apresentem entraves ao

procedimento de comprovação de residência por parte do consumidor.

Destaque-se  que  a  normatização  pretendida  não  ultrapassa  os  liames

constitucionais de delimitação de competência suplementar do Estado (art. 24, §§ 1º

e 2º, da CRFB de 1988).

Enfatize-se  novamente  que,  no  que se  refere  ao  âmbito  de  competência  desta

Comissão, as mudanças ora propostas se fazem necessárias a fim de se evitar que a

norma  jurídica  se  torne  inócua  e,  assim  represente  um  custo  desnecessário  de

tramitação.  Ademais,  conforme  sugerido  em  substitutivo,  a  proposição  envolverá

interessados  da  iniciativa  privada  em  suas  relações  de  consumo  e,  assim,  não

onerará o erário em seu orçamento.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.593/2011, no

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir a presentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece normas para comprovação de residência nas relações de consumo no

âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nas  relações  de  consumo  no  âmbito  de  circunscrição  do  Estado,  a

declaração de próprio punho do interessado supre a exigência do comprovante de

residência.

§  1º  –  A declaração referida  no  “caput”  deverá  conter  exigência  de  ciência  do

interessado de que a  falsidade da informação o  sujeitará  às  penas da legislação

pertinente.

§  2º  –  A declaração  mencionada  no  “caput”  deste  artigo  será  suficiente,  salvo

quando a exigência de prova documental constar expressamente de lei, e reputar-se-

á verdadeira até prova em contrário.

Art. 2º – A recusa, nas relações de consumo no âmbito do Estado, da declaração de

próprio  punho  do  consumidor  como  prova  de  residência  sujeitará  o  infrator  às

seguintes penalidades administrativas:

I – advertência;

II – multa prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em outras

normas relativas à defesa do consumidor.

§  1º  –  A fiscalização das  relações  de  consumo e  a  aplicação  das  penalidades

administrativas  referidas  no  “caput”  e  incisos  deste artigo  serão implementadas  e

regulamentadas pelo Programa Estadual  de  Proteção e  Defesa do Consumidor  –

Procon-MG –, no âmbito de sua competência, nos termos da Lei Federal nº 8.078, de

1990,  do  Decreto  Federal  nº  2.181,  de  1997,  do  art.  14 do Ato  das  Disposições

Constituições Transitórias da Constituição do Estado e da Lei Complementar Estadual

nº  34,  de  1994  (e  alterações  posteriores),  bem  como  nos  termos  da  legislação

complementar.

§ 2º – O numerário arrecadado nos termos do inciso II e do §1º deste artigo será
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destinado ao Fundo Estadual  de Proteção e Defesa do Consumidor  –  FEPDC –,

criado pela Lei Complementar Estadual nº 66, de 2003.

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

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Doutor Viana - Ulysses Gomes - Romel

Anízio - Gustavo Perrella.

1 Utiliza-se a expressão “funcionários públicos” a fim de se atingir o significado “lato

sensu”, conforme art. 327 do Código Penal.

2  Cite-se,  por  oportuno,  acerca  do  atestado de residência  e sua aceitação nas

relações  bancárias,  o  Recurso  Especial  nº  947.933,  oriundo de Santa Catarina  e

julgado  recentemente  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  mais  precisamente  em

12/9/2011.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.941/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  realização  de  vistoria  pelos  parques  de  diversões  e

estabelecimentos congêneres e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

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

Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  sob comento  obriga  os  parques  de  diversões  e  estabelecimentos

análogos a realizarem vistorias em seus equipamentos por profissionais habilitados

junto ao Conselho Regional  de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-MG.

Para  tanto,  condiciona  o  funcionamento  desses  estabelecimentos  à  obtenção  de

laudo técnico que comprove a segurança dos equipamentos, o qual será emitido por
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profissional habilitado no referido Conselho e terá validade máxima de um ano.

Em caso de descumprimento da lei, os parques de diversões e estabelecimentos

congêneres  submeter-se-ão  às  seguintes  penalidades:  advertência,  na  primeira

ocorrência;  multa  no  valor  de  1.000  Ufemgs,  cobrada  em  dobro  se  houver

reincidência;  e  multa  equivalente  a  2.000  Ufemgs  nas  ocorrências  subsequentes,

além da suspensão temporária das atividades pelo prazo máximo de 30 dias.

À  primeira  vista,  tem-se  a  impressão  de  que  o  projeto  invade  a  esfera  de

competência do Município para o tratamento da matéria, uma vez que os parques de

diversão  se  localizam  na  zona  urbana  municipal.  Entretanto,  o  assunto  guarda

relação direta com a proteção da saúde e da integridade física das pessoas, a qual se

encarta no domínio da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e

do Distrito Federal, nos termos do art. 24, XII, da Constituição da República. Nesse

caso, os Estados gozam da prerrogativa constitucional para editar normas jurídicas

que  melhor  atendam  às  peculiaridades  regionais,  observadas  as  regras  gerais

emanadas da União. No plano da legislação concorrente, a competência da União

restringe-se à elaboração de diretrizes básicas vinculantes para os Estados, cabendo

a estes a edição de regras específicas sobre a matéria. Isso demonstra que o projeto

não ofende o princípio da autonomia municipal, pois a defesa da saúde, nas suas

mais variadas formas, está sujeita à incidência de regramento estadual, que servirá

de parâmetro para a edição de normas locais. No caso em tela, está-se diante de

competência vertical, por meio da qual a União detém a primazia para ditar princípios

vinculantes para os Estados e o Distrito Federal.

Ressalte-se  que  a  proteção  da  saúde  também  está  inserida  no  domínio  da

competência comum de todos os entes da Federação, conforme prescreve o art. 23,

II, da Constituição Federal, o qual assegura aos entes políticos “cuidar da saúde e

assistência pública”. Aqui, a ênfase incide sobre a prática de atos concretos voltados

para a defesa da saúde da população, embora não esteja descartada a edição de

atos normativos preordenados a essa finalidade. Na competência comum, também

denominada de competência horizontal, os entes federados agem em igualdade de

condições,  não  havendo  primazia  de  um  em  detrimento  do  outro.  Destarte,  a

competência da União para proteger a saúde não exclui a competência dos Estados e
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Municípios, uma vez que os entes políticos atuam em igualdade de condições.

Por outro lado, a proposição em comento não se enquadra na iniciativa privativa de

órgão  ou  autoridade,  cabendo  a  membro  desta  Casa  a  deflagração  do  processo

legislativo em assuntos dessa natureza.

Apenas  a  título  de  ilustração,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Paraná

aprovou  o  Projeto  de  Lei  nº  671/2011,  que  trata  de  matéria  análoga,  o  qual  foi

convertido na Lei nº 17.098, de 2012.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 2.941/2012.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Duarte

Bechir - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.073/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

instalação de bibliotecas em unidades prisionais no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

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

Regimento Interno.

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

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

mencionado Regimento.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe sobre a instalação de bibliotecas em unidades

prisionais no Estado. Segundo consta na justificação do autor, a biblioteca constitui

importante instrumento para auxiliar na formação dos presos e para torná-los aptos a

uma vida digna em sociedade.

Em que pese a louvável intenção do autor da proposta, o projeto de lei não inova o
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ordenamento jurídico estadual. A Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém normas de

execução penal, assim dispõe em seu art. 36:

“Art.  36  –  As  penitenciárias  contarão  com  biblioteca  organizada  com  livros  de

conteúdos  informativo,  educativo  e  recreativo,  adequados  às  formações  cultural,

profissional e espiritual do sentenciado.

Parágrafo único – Será livre a escolha da leitura, e serão proporcionadas condições

para o estudo, a pesquisa e a recreação”.

Portanto,  a  legislação  estadual  já  determina  a  instalação  de  bibliotecas  nas

unidades penitenciárias.

Por outro lado, mesmo se a matéria não tivesse sido disciplinada no citado artigo e

houvesse inovação do ordenamento jurídico, a proposta em tela não seria viável por

apresentar  vício  de  iniciativa.  Isso  porque  o  projeto  de  lei  trata  de  matéria

administrativa  e  interfere  na  esfera  da  organização  do  Poder  Executivo,

estabelecendo uma obrigação na forma de administração de alguns de seus órgãos,

os presídios estaduais. O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual, assim dispõe:

“Art. 90 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XIV  -  dispor,  na  forma  da  lei,  sobre  a  organização  e  a  atividade  do  Poder

Executivo”.

A interferência do Poder Legislativo na esfera de competência exclusiva do Chefe

do Executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia entre

os Poderes, previsto no art. 6º, “caput”, da Constituição do Estado. A jurisprudência

orienta a declaração de inconstitucionalidade nos casos em que há violação da regra

de iniciativa privativa. A ementa reproduzida a seguir é ilustrativa dessa posição:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.755, de 14.05.04, do Estado do Espírito

Santo. Trânsito. Invasão da competência legislativa da União prevista no art. 22, XI,

da Constituição Federal. Iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Usurpação. Arts. 61,

§ 1º, II, e 84, VI, da Carta Magna.

(...)

3. É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei

ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas que de
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alguma  forma  remodelem  as  atribuições  de  órgão  pertencente  à  estrutura

administrativa de determinada unidade da Federação.

4. Ação direta cujo pedido se julga procedente.

ADI 3254, Relatora: Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2005, DJ

02-12-2005”.

Por  fim,  ainda  na  hipótese  de  inexistência  de  norma  similar,  a  proposição

acarretaria  aumento  de  despesas  públicas  sem  a  devida  previsão  orçamentária,

contrariado o art. 161, I, da Constituição do Estado, que veda o início de programas

ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  ilegalidade  e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.073/2012.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

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

Siqueira - André Quintão - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.099/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,

“promove incorporação de parcela da Gedima ao vencimento básico dos servidores

das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária, reajusta as tabelas de vencimento

básico da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, altera as Leis nº 15.463, de

13  de  janeiro  de  2005,  e  nº  18.974,  de  29  de  junho  de  2010,  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.
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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  incorporação  de

gratificações ao vencimento, criação de cargos e 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”.

Conforme  dispõe  o  art.  1º,  a  parcela  fixa  da  Gratificação  de  Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedima - será incorporada ao

vencimento básico dos servidores das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária.

Tal incorporação será realizada em duas etapas (agosto de 2012 e agosto de 2013),

quando haverá também reajuste dos vencimentos básicos das respectivas carreiras.

Ademais, os arts. 2º e 3º promovem o aumento do valor do ponto unitário da Gedima,

facultando ao servidor a exclusão da referida gratificação da base de cálculo de sua

remuneração de contribuição.

O  art.  4º  estabelece  uma  estrutura  para  a  carreira  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário com 10 graus.

Já os arts.  5º  a 7º,  que tratam da carreira de Professor de Educação Superior,

preveem a redução do prazo para promoção na carreira de anual para semestral e a

integração  da  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  do  Adicional  de  Dedicação

Exclusiva e da Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação

Superior - GDPES - aos proventos de aposentadorias e pensões.

É prevista, ainda, incorporação da gratificação especial percebida pelo Comandante

de  Aeronave  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  quando  ocupante  de  cargo  de

provimento  em  comissão  de  Comandante  de  Avião  a  Jato,  aos  proventos  de
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aposentadoria e pensões, observado o disposto na Lei Complementar nº 64, de 2002.

Os arts. 9º a 12 alteram dispositivos das Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 2007, a

fim  de permitir  que os detentores de  funções gratificadas respondam, em caráter

excepcional, por unidade administrativa, bem como de corrigir erros de remissão para

possibilitar o pagamento da remuneração do cargo efetivo acrescida de 50% do valor

das respectivas funções gratificadas.

O art.13 procede à criação de 12 cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I - e de 8 cargos de Analista de Patrimônio Cultural II -

APC-II - no quadro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - Iepha.

A carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental é tratada

nos  arts.  14  a  19  do  projeto.  Entre  as  suas  principais  alterações  estão  o

estabelecimento  em  parcela  fixa  e  variável  da  Gratificação  de  Desempenho  e

Produtividade Individual e Institucional - GDPI -, o aumento no valor e no número de

pontos da referida gratificação e a alteração da tabela de pontuação para progressão

e promoção na carreira.

Segundo os arts. 20 e 21, o valor da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - será revisto

no mesmo percentual  e na  mesma data em que ocorrer  o reajuste  na tabela  de

vencimento básico da carreira de Profissional de Enfermagem. Além disso, o projeto

assegura ao valor da bolsa o mesmo reajuste de 5% concedido em 1º/10/2011 e

1º/4/2012 às carreiras do Poder Executivo, conforme definido na Lei nº 19.973, de

2011, garantindo o pagamento de forma retroativa.

Os arts. 21 a 25 promovem reajustes escalonados na tabela de vencimentos da

carreira de Auditor Interno a serem efetivados a partir de 1º de agosto de 2012, 2013

e 2014.

Nos artigos finais, propõe-se a substituição do termo “criança”, constante no “caput”

do  art. 174  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  por  “jovens  e  adolescentes”  e  a

ampliação do limite máximo de horas permitido para pagamento da Gratificação por

Encargo de Curso ou Concurso para até 240 horas anuais para os servidores que

exerçam atividades na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho, da



1171
____________________________________________________________________________

Fundação João Pinheiro.

Ao  final,  o  art.  28  revoga  o  art.  152  da  Lei  nº  7.109,  de  1977,  que  previa  o

afastamento do professor da docência ao completar 45 anos de idade e 25 anos de

regência  de  aulas,  e  o  art.  119  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  que  prevê  que  a

Gratificação  de  Incentivo  à  Eficientização  dos  Serviços  -  Giefs  -  seja  paga  com

recursos próprios da Fhemig e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia

de Minas Gerais - Hemominas.

Durante  o  trâmite  da  proposição,  por  meio  da  Mensagem  nº  237/2012,  o

Governador encaminhou a esta Casa sugestões de modificações ao projeto, a saber:

a)  incorporação da parcela fixa da Gratificação de Escolaridade,  Desempenho e

Produtividade  Individual  e  Institucional  -  Gedama  -  ao  vencimento  básico  dos

servidores  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo;

b) ajustes na redação do projeto ora analisado, visando dar mais clareza ao critério

de  cálculo  da  vantagem  pessoal  prevista  para  as  carreiras  do  IMA,  bem  como

alterações  com  vistas  a  assegurar  a  retroatividade  dos  efeitos  dos  reajustes

propostos para a Bolsa de Atividades Especiais da Fhemig.

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  confere ao  Governador  do  Estado a  iniciativa para  propor  leis  versando

sobre a política remuneratória, o regime jurídico e previdenciário dos seus servidores,

bem como sobre a estruturação da Administração Pública e seus órgãos” e que “(...)

por  força  do  disposto  no  art.  25,  'caput',  da  Constituição  Federal,  cada  Estado

membro detém autonomia para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores

públicos (...).”

Com o intuito de incorporar à proposição as sugestões de modificações 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  a

proposta meritória, haja vista que “é ponto pacífico a existência de uma relação direta
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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”, ratificando a conclusão da Comissão que a precedeu.

Após a análise realizada pela Comissão de Administração Pública, o Governador do

Estado, por meio da Mensagem nº 261/2012, encaminhou a esta Casa mais quatro

sugestões ao projeto, que em síntese propõem:

a) alteração no grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo de Professor

de  Educação  Superior  na  Universidade  Estadual  de  Minas  Gerais  -  Uemg -,  na

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -  e  na  Fundação  Helena

Antipoff  -  FHA -,  e  ainda  a  antecipação  da  promoção  aos  servidores  ocupantes

daquele cargo para os níveis seguintes da carreira;

b)  alteração  das  regras  de  promoção  na  carreira  de  Professor  de  Educação

Superior;

c)  alteração  da  estrutura  das  carreiras  de  Médico  e  de  Médico  da  Área  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  com  reposicionamento  desses  servidores,  além  da

concessão de reajuste escalonado nas respectivas tabelas de vencimentos a partir de

1º de agosto de 2012, 2013 e 2014;

d)  revogação  do  art.  13  da  Lei  nº  12.159,  de  1996,  que  estabelece  que  a

codificação e  a  identificação de  cargos  pertencentes  aos  quadros  de  pessoal  do

Poder  Executivo  serão  estabelecidas  em  resolução  do  Secretário  de  Estado  de

Recursos Humanos e Administração.

Com o intuito de promover alterações de natureza técnico-legislativa e incorporar

todas as sugestões apresentadas pelo Governador, propomos o Substitutivo nº 2, ao

final redigido.

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
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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 ofícios,  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 2012 a 2014.

Segundo  os  documentos  apresentados,  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“, estando “em conformidade com

os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ainda de acordo com os referidos  ofícios,  o  impacto orçamentário-financeiro  da

implementação dos reajustes para o exercício de 2012 será de R$75.390.099,69.

Conforme relatório  de gestão fiscal  referente ao primeiro quadrimestre de 2012,

publicado no jornal “Minas Gerais - Diário do Executivo” em 30/5/2012, as despesas

com  pessoal  do  Poder  Executivo  encontram-se  dentro  dos  limites  legais.

Adicionando-se o valor  do impacto financeiro da proposta original,  bem como das

emendas apresentadas, para o exercício de 2012, o valor ainda permanece inferior

ao limite prudencial, considerando-se a RCL publicada no referido relatório.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.
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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. 15.

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.

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, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.099/2012 no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Promove  a  incorporação  de  parcela  da  Gedima  ao  vencimento  básico  dos

servidores das  carreiras  do  Instituto Mineiro de  Agropecuária  -  IMA -,  reajusta  as

tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auditor  Interno  do  Poder  Executivo,

altera as Leis nºs 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e 18.974, de 29 de junho de

2010, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, a parcela fixa, prevista em regulamento,

da  Gratificação  de  Escolaridade,  Desempenho  e  Produtividade  Individual  e

Institucional - Gedima -, a que se refere o art. 2º da Lei nº 17.717, de 11 de agosto de

2008.
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§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, respectivamente,

ficando extinta a parcela fixa da Gedima, observado o disposto no § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, serão reajustadas, em 1º de agosto

de 2012, nos seguintes percentuais, ficando deduzidos da parcela fixa da Gedima os

valores correspondentes:

I  -  32,00% (trinta e dois  por cento),  incidentes sobre os  valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Fiscal Agropecuário e Especialista em Gestão de

Defesa Agropecuária vigentes na data da publicação desta lei;

II - 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico das carreiras de Fiscal Assistente Agropecuário e

Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária vigentes na data da publicação desta

lei;

III  -  21,00%  (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Operacional vigentes na data da publicação

desta lei.

§ 3º - Caso o valor deduzido nos termos do § 2º seja inferior ao valor da parcela fixa

da Gedima, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas a

percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedima a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e o

valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo

II  da  Lei  nº  15.961,  de  2005,  serão reajustadas,  em 1º  de  agosto  de  2013,  nos

seguintes percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem

pessoal de que trata o § 3º:

I  -  24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento),  incidentes sobre os

valores das tabelas  de  vencimento  básico das carreiras  de  Fiscal  Agropecuário e
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Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária resultantes da aplicação do disposto

no § 2º;

II - 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Fiscal  Assistente

Agropecuário  e  Assistente  de  Gestão  de  Defesa  Agropecuária  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º;

III - 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar  Operacional resultantes da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 6º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  2º - Fica incorporada ao vencimento básico dos servidores das carreiras do

Grupo de Atividades  de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Poder

Executivo a parcela fixa, prevista em regulamento, da Gratificação de Escolaridade,

Desempenho e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, a que se refere o

art. 6º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008.

§ 1º - A incorporação de que trata o “caput” será implementada em duas etapas,

com vigência em 1º de agosto de 2012 e 1º de agosto de 2013, respectivamente,

ficando extinta a parcela fixa da Gedama, nos termos do § 3º.

§ 2º - Para os fins da primeira etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei nº

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1º  de  agosto  de  2012,  nos  seguintes

percentuais,  ficando  deduzidos  da  parcela  fixa  da  Gedama  os  valores

correspondentes:

I  -  32,00% (trinta e dois  por cento),  incidentes sobre os  valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras de Analista Ambiental e Gestor Ambiental vigentes

na data da publicação desta lei;

II - 32,50% (trinta e dois vírgula cinquenta por cento), incidentes sobre os valores

das tabelas de vencimento básico da carreira de Técnico Ambiental vigentes na data
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da publicação desta lei;

III  -  21,00%  (vinte  e  um  por  cento),  incidentes  sobre  os  valores  da  tabela  de

vencimento básico da carreira de Auxiliar Ambiental vigentes na data da publicação

desta lei.

§ 3º - Caso o valor deduzido nos termos do § 2º seja inferior ao valor da parcela fixa

da Gedama, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas a

percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 4º - A vantagem pessoal de que trata o § 3º corresponderá à diferença entre o

valor da parcela fixa da Gedama a que o servidor fizer jus no mês de julho de 2012 e

o valor deduzido nos termos do § 2º.

§ 5º - Para os fins da segunda etapa da incorporação de que trata o “caput”, as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo, constantes no Anexo IV da Lei nº

15.961,  de  2005,  serão  reajustadas,  em  1º  de  agosto  de  2013,  nos  seguintes

percentuais, ficando os valores correspondentes deduzidos da vantagem pessoal de

que trata o § 3º:

I  -  24,24% (vinte e quatro vírgula vinte e quatro por cento),  incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Analista  Ambiental  e

Gestor Ambiental resultantes da aplicação do disposto no § 2º;

II - 24,53% (vinte e quatro vírgula cinquenta e três por cento), incidentes sobre os

valores  das  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Técnico  Ambiental

resultantes da aplicação do disposto no § 2º;

III - 17,36% (dezessete vírgula trinta e seis por cento), incidentes sobre os valores

da  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  Ambiental  resultantes  da

aplicação do disposto no § 2º.

§ 6º - Após a aplicação do disposto no § 5º, eventuais valores remanescentes da

vantagem pessoal de que trata o § 3º estarão sujeitos exclusivamente à revisão geral

anual de que trata o inciso I do art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 3º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo

de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo

ao qual, na data da publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 6º da Lei
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nº 17.351, de 2008, poderá optar pela exclusão da Gedama da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, no prazo de trinta dias

contados da data da publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 6º da Lei nº 17.351, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 4º - O § 3º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º:

“Art. 2º - (...)

§ 3º - O ponto unitário da Gedima corresponde a 0,032% (zero vírgula zero trinta e

dois por cento) dos valores estabelecidos a seguir, de acordo com a carreira a que

pertencer o cargo de provimento efetivo ocupado pelo servidor, observado o disposto

no § 6º:

I  -  R$5.689,91  (cinco  mil  seiscentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  noventa  e  um

centavos)  para  as  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Especialista  em Gestão de

Defesa Agropecuária;

II - R$2.826,23 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) para

as carreiras de Fiscal  Assistente Agropecuário e Assistente  de Gestão de Defesa

Agropecuária;

III - R$1.213,15 (mil duzentos e treze reais e quinze centavos) para a carreira de

Auxiliar Operacional.

(...)

§ 6º - A partir de 2 de agosto de 2013, os valores definidos no § 3º serão revistos no

mesmo  percentual  e  na  mesma  data  em  que  ocorrer  reajuste  das  tabelas  de

vencimento básico das carreiras do IMA, constantes no item II.1 do Anexo II da Lei nº
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15.961, de 2005.”.

Art. 5º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do IMA

ao qual, na data de publicação desta lei, se aplicar o disposto no § 5º do art. 2º da Lei

nº 17.717, de 2008, poderá optar pela exclusão da Gedima da base de cálculo da

remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

25 de março de 2002.

§ 1º - A opção de que trata o “caput” deverá ser formalizada na unidade de recursos

humanos do IMA no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta lei.

§ 2º - Fica vedada a incorporação prevista no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de

2008, a partir da formalização da opção de que trata o “caput”.

§  3º  -  Os  valores  deduzidos  da  remuneração  do  servidor  em  decorrência  do

disposto no § 5º do art. 2º da Lei nº 17.717, de 2008, até a data da formalização da

opção de que trata o “caput”, serão restituídos no prazo de noventa dias contados do

pedido de opção.

Art. 6º - A tabela constante no Anexo I da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003,

passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 7º - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro

de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - (...)

b)  graduação  em  Medicina  acumulada  com  residência  médica  ou  com  pós-

graduação “lato sensu” reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM -, para

ingresso no nível III;

c) graduação em Medicina acumulada com pós-graduação "stricto sensu" ou com

Residência Médica II, para ingresso no nível VI;”.

Art. 8º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 5º e 6º:

“Art. 18 - (...)

§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, equivalem à Residência

Médica I:
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I - os títulos de especialidade médica reconhecidos por convênio entre o CFM, a

Associação Médica Brasileira - AMB - e a Comissão Nacional de Residência Médica -

CNRM;

II - os títulos de pós-graduação “lato sensu” reconhecidos pelo CFM.

(...)

§ 5º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico e de Médico da

Área de Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, considera-se:

I  -  Residência  Médica  I  o  programa  de  residência  médica  com  acesso  direto,

conforme classificação estabelecida pela CNRM, observada a equivalência prevista

no § 3º deste artigo;

II  -  Residência  Médica  II  o  programa  de  residência  médica  com  pré-requisito,

conforme classificação estabelecida pela CNRM.

§ 6º -  Para fins de promoção nas carreiras de Médico e de Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia de que trata esta lei, o interstício a que se refere o inciso

II do § 1º será reduzido para quatro anos caso o servidor comprove a conclusão de

Residência Médica II.”.

Art. 9º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de

Médico e de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº

15.462, de 2005, que estiverem posicionados nos níveis I ou II e possuírem, na data

de  publicação  desta  lei,  título  de  residência  médica  ou  equivalente,  serão

reposicionados no nível III da respectiva carreira.

Parágrafo único - O reposicionamento de que trata o “caput” será formalizado por

meio de resolução conjunta dos dirigentes da Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão e da entidade de lotação do servidor, produzindo efeitos a partir da data de

publicação desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens I.2.5 e I.3.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 11 - A alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

I - (...)
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a) nível superior acumulado com pós-graduação “lato sensu”, conforme edital do

concurso público, para ingresso no nível I;”.

Art. 12 - A tabela constante no item I.1.1 do Anexo I da Lei nº 15.463, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 13 - Em decorrência da alteração da estrutura da carreira prevista no art. 12, os

servidores  em efetivo  exercício  ocupantes de  cargos  da  carreira  de  Professor  de

Educação Superior, de que trata a Lei nº 15.463, de 2005, lotados na Universidade do

Estado de Minas Gerais, na Universidade Estadual de Montes Claros e na Fundação

Helena Antipoff, terão antecipação de promoção para os seguintes níveis da carreira,

nos termos de regulamento:

I - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis I,

II  e  III  na  data  de  publicação  desta  lei,  detentores  de  título  de  Mestrado,  serão

promovidos para o nível IV;

II - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível IV

na data de publicação desta lei, detentores do título de Mestrado, serão promovidos

para o nível V;

III - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados nos níveis

I, II, III, IV e V na data de publicação desta lei, detentores de título de Doutorado,

serão promovidos para o nível VI;

IV - servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo posicionados no nível VI

na data de publicação desta lei, detentores do título de Doutorado, serão promovidos

para o nível VII.

§ 1º - A promoção a que se referem os incisos I, II, III e IV do “caput” terá vigência a

partir da data de publicação desta lei.

§ 2º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

§ 3º - O disposto nos incisos I, II, III e IV do “caput” aplica-se ao servidor alcançado

pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007,

ocupante de cargo da carreira de Professor de Educação Superior.

Art. 14 - O art. 21-A da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, “caput” e respectivo
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inciso I, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  21-A - As promoções na carreira de Professor de Educação Superior terão

vigência, nos termos do regulamento, no primeiro dia útil do mês subsequente à data

de publicação do ato  de  concessão,  para  o servidor  que preencher  os  seguintes

requisitos:

I - comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado;”.

Art. 15 - O servidor que preencher os requisitos para a promoção na carreira de

Professor de Educação Superior de que trata o art. 21-A da Lei nº 15.463, de 2005,

entre 1º de julho de 2011 e a data de publicação desta lei, fará jus à promoção no

primeiro dia útil do mês subsequente à publicação do ato de concessão.

Art.  16  -  As tabelas  de vencimento básico constantes nos  itens I.2.5 e I.3.4 do

Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de

1º de agosto de 2012, na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 17 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2013, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, decorrentes da aplicação do disposto no art.

16.

Art. 18 - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de agosto de

2014, os valores das tabelas de vencimento básico constantes nos itens I.2.5 e I.3.4

do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, decorrentes da aplicação do disposto no art.

17.

Art. 19 - Integram a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido

com fundamento no § 1º do art.  40 da Constituição da República e no art.  2º  da

Emenda à Constituição da República nº 41, de 19 de dezembro de 2003, as seguintes

vantagens percebidas pelos ocupantes de cargo de Professor de Educação Superior,

de que trata o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 2005:

I  -  a  Gratificação  de  Incentivo  à  Docência,  a  que  se  referem  o  art.  284  da

Constituição do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

II - o Adicional de Dedicação Exclusiva, a que se refere o § 1º do art. 25 da Lei nº



1183
____________________________________________________________________________

11.517, de 13 de julho de 1994;

III - a Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior

- GDPES -, a que se refere o art. 4º da Lei nº 17.988, de 30 de dezembro de 2008.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput”, será considerada a média aritmética das

últimas sessenta parcelas de cada uma das gratificações e do adicional de que tratam

os incisos I a III do “caput”, percebidas anteriormente à aposentadoria ou à instituição

da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo único

do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 2º - Para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no § 1º

do art. 40 da Constituição da República e no art. 2º da Emenda à Constituição da

República  nº  41,  de  2003,  serão  consideradas  as  contribuições  previdenciárias

recolhidas até a data de publicação desta lei.

§ 3º - Para fins do cálculo previsto no § 2º, serão consideradas as parcelas de que

tratam  os  incisos  I  a  III  do  “caput”  que  tenham  constituído  base  de  cálculo  da

remuneração a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, conforme

as regras estabelecidas neste artigo.

§ 4º - Em qualquer hipótese, para fins do disposto no “caput” e nos §§ 2º e 3º, será

respeitado o limite estabelecido no § 2º do art. 40 da Constituição da República.

Art.  20 - A gratificação especial devida ao ocupante de cargo de provimento em

comissão de Comandante de Avião a Jato, prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº 9.266,

de  18  de  setembro  de  1986,  percebida  pelo  servidor  ocupante  do  cargo  de

provimento efetivo de Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do Governador,

em decorrência do disposto no art. 3º da Lei nº 18.384, de 15 de setembro de 2009,

será incorporada aos proventos de aposentadoria e às pensões, à razão de um trinta

avos por ano de percepção, considerando-se, para tal fim, a média aritmética das

últimas sessenta parcelas da gratificação percebidas anteriormente à aposentadoria

ou à instituição da pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no

parágrafo  único  do  art.  7º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  e  as  demais

exigências expressas na referida lei complementar.

Art. 21 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:
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“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

9 poderão responder por unidades administrativas da estrutura orgânica dos órgãos

da administração direta do Poder Executivo.”.

Art. 22 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, o seguinte § 5º:

“Art. 9º - (...)

§ 5º - Em caráter excepcional, os ocupantes das funções gratificadas de níveis 3 a

8  poderão  responder  por  unidades  administrativas  da  estrutura  orgânica  das

entidades da administração indireta do Poder Executivo.”.

Art. 23 - O inciso II do § 2º do art. 12 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGR; ou”.

Art. 24 - O inciso II do § 2º do art. 13 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

§ 2º - (...)

II - a remuneração do cargo efetivo ou função pública, acrescida de 50% (cinquenta

por cento) do valor da FGA; ou”.

Art.  25 - Ficam criados doze cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I - e oito cargos de Analista de Patrimônio Cultural II -

APC-II -, lotados no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais  -  Iepha-MG -,  com remuneração  paga na forma de subsídio,  no  valor  de

R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  e  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),

respectivamente, e com atribuições de natureza de direção, chefia e assessoramento.

§ 1º - Os cargos de APC-I serão providos por profissionais com, no mínimo, o título

de  especialista,  e  os  cargos  de  APC-II  serão  providos  por  profissionais  com,  no

mínimo,  o título  de  especialista  e  com pelo  menos  dois  anos  de experiência  em



1185
____________________________________________________________________________

atividades  correlatas  à  finalidade  do  Iepha-MG,  pré-qualificados  nos  termos  de

regulamento e com conhecimentos na área temática específica de atuação, conforme

edital publicado e divulgado pela internet no mínimo trinta dias antes do início do

processo.

§ 2º - Serão estabelecidas em decreto a identificação, a codificação e a forma de

recrutamento dos cargos criados no “caput”, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - No mínimo 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Analista de Patrimônio

Cultural I e 50% (cinquenta por cento) dos cargos de Analista de Patrimônio Cultural II

criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

§ 4º - A pré-qualificação de que trata o § 1º não gera direito à nomeação para os

cargos de provimento em comissão a que se refere o “caput”.

§ 5º - Os cargos a que se refere o “caput” terão jornada de trabalho de quarenta

horas semanais e serão providos por ato do Presidente do Iepha-MG.

§ 6º - Os cargos de que trata este artigo serão extintos em 31 de março de 2015.

Art. 26 - O § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 6º:

“Art. 16 - (...)

§  1º  -  A GDPI será atribuída mensalmente  aos servidores em efetivo  exercício,

observados  os  limites  de  pontuação,  por  nível  e  grau,  estabelecidos  na  tabela

constante  no  Anexo  V  desta  lei,  e  correspondendo  cada  ponto  aos  seguintes

percentuais do valor do vencimento básico do último grau do último nível da tabela

constante no Anexo IV da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010:

I - 0,036% (zero vírgula zero trinta e seis por cento), de 1º de agosto de 2012 a 31

de julho de 2013;

II - 0,053% (zero vírgula zero cinquenta e três por cento), de 1º de agosto de 2013 a

31 de julho de 2014;

III - 0,07% (zero vírgula zero sete por cento), a partir de 1º de agosto de 2014.

(...)

§  6º  -  A GDPI  será  composta  de  uma parcela  fixa  e  de  uma parcela  variável,

observados os seguintes critérios:

I - a parcela fixa terá como base de cálculo 50% (cinquenta por cento) do limite
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máximo da pontuação correspondente ao nível e ao grau em que estiver posicionado

o servidor;

II - a parcela variável será atribuída em função de proporcionalidade dos resultados

da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de Desempenho,

podendo  também  ser  considerados  os  resultados  da  Avaliação  Institucional  de

Desempenho,  conforme  critérios  definidos  em  regulamento,  aplicada  a  50%

(cinquenta por cento) do limite máximo da pontuação correspondente ao nível e ao

grau em que estiver posicionado o servidor.”.

Art. 27 - A Lei nº 13.085, de 1998, fica acrescida do Anexo V, na forma do Anexo V

desta lei.

Art. 28 - O inciso IV do § 5º do art. 8º da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

§ 5º - (...)

IV  -  não  permanecer  na  carreira  pelo  período  mínimo  de  três  anos  após  o

ingresso.”.

Art. 29 - Os §§ 1º e 6º do art. 11 da Lei nº 18.974, de 2010, passam a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 14:

“Art. 11 - (...)

§ 1º - Progressão é a passagem do servidor da carreira de Especialista em Políticas

Públicas  e  Gestão  Governamental  do  grau  em  que  se  encontra  para  o  grau

subsequente, no mesmo nível da carreira, sendo concedida ao servidor sempre que

acumular  cinco  pontos,  a  partir  da  conclusão  do  período  de  estágio  probatório,

segundo os critérios previstos no Anexo II e observados os limites estabelecidos no §

14.

(...)

§ 6º - A progressão do servidor poderá implicar seu posicionamento em grau acima

do subsequente àquele em que se encontra, desde que tenha atingido pontuação

igual ou superior a dez pontos, na forma do Anexo II, observado o disposto nos §§ 12

e 14.

(...)
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§ 14 - Para fins de progressão na carreira serão observados os seguintes limites:

I - caso o servidor esteja posicionado no nível I da carreira, no máximo quatro graus

por ano, a partir da conclusão do período de estágio probatório;

II - caso o servidor esteja posicionado acima do nível I da carreira, no máximo três

graus por ano.”.

Art. 30 - O Anexo II da Lei nº 18.974, de 2010, passa a vigorar na forma do Anexo

VI desta lei.

Art. 31 - O servidor que, na data de publicação desta lei, for ocupante de cargo de

provimento efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e

tenha curso  de  pós-graduação “stricto sensu”  iniciado até  31 de  julho  de  2012 e

concluído até 31 de julho de 2014, obterá, para fins de posicionamento na carreira,

cinquenta pontos para os certificados de conclusão de mestrado e cem pontos para

os certificados de conclusão de doutorado.

Art. 32 - O § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 2º - O valor da bolsa será revisto no mesmo percentual e na mesma data em que

ocorrer reajuste no nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Profissional

de  Enfermagem,  constante  no  item I.2.4 do Anexo I  da  Lei  nº  15.786,  de  27  de

outubro de 2005.”.

Art. 33 - Aplicam-se aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, nos termos

do art. 1º da Lei nº 15.790, de 2005, os índices de reajustes e datas de vigência

previstos nos arts. 8º e 9º da Lei nº 19.973, de 2011.

Art. 34 - Ficam reajustados em 25,60% (vinte e cinco vírgula sessenta por cento), a

partir de 1º de agosto de 2012, os valores da tabela de vencimento básico da carreira

de Auditor Interno, constante no item III.2. do Anexo III da Lei nº 15.961, de 2005.

Art. 35 - Ficam reajustados em 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento), a partir

de 1º de agosto de 2013, os valores decorrentes da aplicação do disposto no art. 34.

Art. 36 - Ficam reajustados em 16,93% (dezesseis vírgula noventa e três por cento),

a partir de 1º de agosto de 2014, os valores decorrentes da aplicação do disposto no
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art. 35.

Art. 37 - Os reajustes de que tratam os arts. 34, 35 e 36 desta lei serão deduzidos

da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, de que trata o art. 10 da Lei nº 15.961,

de 2005.

Art. 38 - O “caput” do art. 174 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 174 - A Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, a que se refere o inciso

XIII  do  art.  12  da  Lei  Delegada  nº  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  apoiar  a

permanência de adolescentes  e jovens na escola,  por  meio da organização e da

oferta de proteção social dirigida e focada, competindo-lhe:”.

Art. 39 - Fica acrescentado ao art. 18 da Lei nº 19.973, de 2011, o seguinte § 5º:

“Art. 18 - (...)

§ 5º - Para o servidor que exerça as atividades de que tratam os incisos I a III do

“caput” na Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho da Fundação João

Pinheiro, o limite máximo estabelecido no inciso II do § 1º é de duzentas e quarenta

horas  anuais,  ressalvada  situação  de  excepcionalidade,  devidamente  justificada  e

previamente aprovada pela autoridade máxima da entidade, que poderá autorizar o

acréscimo de até duzentas e quarenta horas de trabalho anuais,  sem prejuízo do

disposto nos incisos I e III do § 1º e nos §§ 2º e 3º.”.

Art. 40 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de janeiro de 1977;

II - o art. 119 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994;

III - o art. 13 da Lei nº 12.159, de 27 de maio de 1996;

IV - o Anexo II da Lei nº 13.085, de 1998.

Art. 41 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos para

o disposto nos arts. 4º, 26 a 30 e 37 a partir de 1º de agosto de 2012.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº ..., de … de … de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003)

ESTRUTURA DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
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* - A Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Penitenciário foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 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)

(...)

1.2.5 - Médico

Carga horária de trabalho: 12 ou 24 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico,  carga horária 12 ou 24 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

(…)

I.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária de trabalho: 20, 24 ou 30 horas semanais

*  -  A Estrutura  da Carreira  de  Médico da  Área de Hematologia  e  Hemoterapia,

carga horária 20, 24 ou 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

21.6.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei nº ... , de ... de ... de 2012)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 27, 29, 31, 32, 35 e 39 da Lei nº

15.463, de 13 de janeiro de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

SUPERIOR

I.1 - Uemg, Unimontes e FHA

I.1.1 - Professor de Educação Superior

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais ou 40 horas semanais em regime de

tempo integral com ou sem dedicação exclusiva

* - A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Superior, carga horária 20

horas semanais ou 40 horas semanais em regime de tempo integral com ou sem
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dedicação exclusiva, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 16 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)

(…)

I.2.5 - Médico

Carga horária: 12 horas

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  12  horas  semanais,  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  de  Médico,  carga  horária  24  horas  semanais,  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

(…)

I.3.4 - Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 20 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

Carga horária: 24 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária 24 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

Carga horária: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 27 da Lei nº ... , de ... de ... de 2012)

“ANEXO V

(a que se refere o § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998)

Pontuação da GDPI por nível e grau

* - O Anexo V, contendo a pontuação da GDPI por nível e grau, foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 21.6.2012.
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ANEXO VI

(a que se refere o art. 30 da Lei nº ... , de ... de ... de 2012)

“ANEXO II

(a que se referem os arts. 11 e 16 da Lei nº 18.974, de 29 de junho de 2010)

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA DESENVOLVIMENTO NA

CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO

GOVERNAMENTAL

*  -  Os  critérios  de  atribuição  de  pontos  para  desenvolvimento  na  Carreira  de

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 21.6.2012.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Romel Anízio - Gustavo Perrella - Doutor Viana -

Ulysses Gomes (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.113/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputado  Duílio  de  Castro,  a  proposição  em  epígrafe  obriga  a

impressão do Hino Nacional Brasileiro no verso de cadernos fabricados no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  26/4/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à 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  3.113/2012 objetiva  obrigar  os  fabricantes de  cadernos,  no

âmbito do Estado de Minas Gerais, a imprimir a letra do Hino Nacional Brasileiro no

verso de cada unidade do referido material (art. 1º).

A justificativa  apresentada  pelo  Deputado  baseia-se  na  consideração  de  que  o

verso de cadernos poderá constituir-se em importante instrumento destinado à busca

do  senso  de  patriotismo e  cujo  manuseio,  principalmente  por  estudantes,  poderá

contribuir para o resgate dos valores de nacionalidade, de amor e comprometimento
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com a Pátria, que estão em desaparecimento em virtude, principalmente, da falta de

incentivo do poder público.

A matéria insere-se no âmbito da competência concorrente entre União, Estados,

Distrito Federal e Municípios, por relacionar-se à educação, cultura e ensino (inciso IX

do art. 24 da Constituição da República), como também à produção e ao consumo

(inciso V do art. 24). Além disso, a matéria não se insere nas hipóteses de iniciativa

privativa previstas nos incisos I a IV do art. 66 da Constituição Estadual.

Com  efeito,  a  Constituição  de  1988  estabelece,  como  símbolos  da  República

Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais (§1º do art. 13),

ao passo que a Constituição Estadual prevê como símbolos do Estado a bandeira, o

hino e o brasão, definidos em lei (art. 7º).

Objetivando  regulamentar  o  comando  constitucional,  a  União  aprovou  a  Lei  nº

5.700,  de  1º/9/1971,  que  dispõe  sobre  a  forma  e  a  apresentação  dos  símbolos

nacionais e dá outras providências. O seu art. 24 dispõe sobre as prescrições que

devem ser obedecidas na execução do Hino Nacional, ao passo que o art. 25 prevê

as situações em que o hino deverá ser executado, sob a forma instrumental ou vocal,

bem como aquelas em que será facultativa sua execução. Contudo, inexiste, na lei

em referência, previsão relacionada à forma de divulgação do Hino Nacional por meio

impresso,  bem  como  comando  que  obrigue  ou  proíba  sua  divulgação  por  esse

instrumento.

A  importância  dos  símbolos  nacionais,  especialmente  na  seara  da  educação

nacional, foi retratada pelo legislador, no plano federal, com a publicação da Lei nº

12.472, de 1º/9/2011, que acrescentou o § 6º ao art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei

de  Diretrizes  e Bases da Educação Nacional),  com o objetivo de  incluir  o  estudo

sobre  os  símbolos  nacionais  como  tema  transversal  nos  currículos  do  ensino

fundamental.

Na esteira desse entendimento, no âmbito desta Casa, aprovou-se a Lei nº 11.824,

de 6/6/1995, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de

conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas

escolas públicas com recursos de suas caixas escolares ou do Tesouro Estadual,

para uso de seus alunos. Segundo o disposto em seu art. 3º, o conteúdo educativo
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das mensagens versará, entre outras matérias, sobre direitos e garantias individuais e

coletivos;  direitos  sociais;  direitos  culturais;  proteção  ao  meio  ambiente;  direitos

políticos; aspectos éticos da conduta individual; cidadania e aspectos relevantes de

seu exercício;  e o bem comum como objetivo do desempenho social  do cidadão.

Além  disso,  a  Lei  nº  19.256,  de  14/12/2010,  originada  do  Projeto  de  Lei  nº

3.277/2009, da Comissão de Participação Popular, introduziu entre essas matérias a

educação alimentar e nutricional, ao acrescentar o inciso IX ao referido art. 3º.

A proposição ora apresentada, nesse contexto, objetiva obrigar os fabricantes de

cadernos  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  imprimir  a  letra  do  Hino  Nacional  na

contracapa de cada unidade. Contudo, tal como foi apresentado, o projeto em tela,

caso seja aprovado, revogará tacitamente a Lei nº 11.824, de 1995, na medida em

que  todos  os  cadernos  fabricados  deveriam  conter  a  impressão da  letra  do  hino

nacional,  desprestigiando, assim, o conteúdo educativo multidisciplinar  referido em

seu art. 3º.

Sob outra perspectiva, a proposição em tela, ao estabelecer comando a todos os

fabricantes  de  cadernos  no  Estado,  para  utilização  por  pessoas  físicas  ou  por

qualquer unidade escolar, pública ou privada, sem estabelecer, outrossim, a origem

do recurso (se público ou privado), onera excessivamente os fabricantes, restringindo,

inclusive, o livre exercício de atividade econômica (parágrafo único do art. 170 da

Constituição da República), com implicações no custo final do produto, o qual será

arcado pelo consumidor.

É certo que o respeito aos símbolos nacionais, especialmente o conhecimento da

letra do Hino Nacional,  constitui-se em ato cívico que deve permear a conduta de

todo cidadão brasileiro.  Contudo,  obrigação dessa natureza deve,  a princípio,  ser

dirigida aos estabelecimentos públicos de ensino do Estado, quando da aquisição de

cadernos,  não  devendo  atingir  fornecedores  que  fabricam  cadernos  destinados  a

outras  categorias  de  consumidores,  que  não  se  encontram  mais  nos  bancos

escolares. A propósito, por pertinência ao assunto, tramita nesta Casa o Projeto de

Lei nº 2.298/2011, que torna obrigatória a execução do Hino Nacional nas escolas

públicas de ensino médio e fundamental  do Estado,  todas as segundas-feiras,  no

início de cada turno.
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Em  razão  dessas  considerações,  objetivando  preservar,  em  parte,  a  ideia  da

proposição apresentada, em prol da valorização da cidadania e do civismo, propõe-se

a alteração do art. 1º da Lei nº 11.824, de 6/6/1995, de modo a exigir a divulgação do

Hino Nacional nas capas ou contracapas de cadernos escolares, sem prejuízo das

mensagens  de  conteúdo  educativo,  na  forma  do  substitutivo  apresentado  na

conclusão deste parecer.

Conclusão

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

do  Projeto  de  Lei  nº  3.113/2012,  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  o art.  1º  da  Lei  nº  11.824,  de  6 de  junho de  1995,  que dispõe sobre  a

obrigatoriedade da veiculação de mensagens de conteúdo educativo nas capas e

contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 11.824, de 6 de junho de 1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Os cadernos escolares adquiridos pelas escolas públicas com recursos de

suas caixas escolares ou do Tesouro do Estado, para uso de seus alunos, devem

divulgar  nas  capas  ou  contracapas  a  letra  do  Hino  Nacional  ou  mensagens  de

conteúdo educativo.”.

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

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.128/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

223, o projeto de lei em epígrafe “altera o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do



1195
____________________________________________________________________________

Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012,  o  projeto  foi  inicialmente

distribuído,  para  receber  parecer,  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira  e Orçamentária,  bem como à

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, mediante requerimento dos Deputados

Adelmo  Carneiro  Leão  e  Carlin  Moura,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

1º/6/2012.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 102,

VII, “d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em análise tem por objetivo alterar o art. 96 da Lei Delegada nº 180, de

2011.  Esse artigo  estabelece as finalidades  e competências  da  Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes.

Conforme destacado pela Comissão de Constituição e Justiça, atualmente o Cetec

tem por finalidade “desenvolver, gerir e difundir conhecimentos técnicos e científicos

para prover suporte tecnológico às empresas instaladas e em instalação no Estado,

tendo em vista o desenvolvimento econômico e social sustentável de Minas Gerais,

observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior”. A nova redação propõe que o Cetec passe a ter como finalidade

“apoiar  o desenvolvimento  tecnológico das  empresas  e  da economia mineira,  por

meio de parcerias, prospecção e identificação de tecnologias de interesse estratégico

e de fontes de financiamento para desenvolvimento e inovação, buscando a elevação

da produtividade e  competitividade das indústrias  instaladas ou  em instalação no

Estado, observadas a política formulada pela Sectes e as necessidades do mercado”.

Tal alteração, conforme apresentou o Poder Executivo em sua exposição de motivos,

objetiva incrementar o relacionamento do Cetec com a indústria de Minas, bem como

com outras instituições, visando ao desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Considerando  que  a  matéria  se  encontra  dentro  da  competência  de  iniciativa

legislativa  conferida  ao  Governador  pela  Constituição  do  Estado,  a  Comissão  de



1196
____________________________________________________________________________

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

projeto.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Administração  Pública  entendeu  que  a  matéria  é

proveitosa, pois uma maior aproximação do Cetec junto à indústria mineira facilitaria o

desenvolvimento  de  soluções  tecnológicas,  favorecendo  a  sua  competitividade.

Destacou ainda que o Estado passa atualmente por  uma queda da produtividade

industrial  e  que  o  aperfeiçoamento  tecnológico  é  elemento  importante  para  a

retomada da produção, com consequente geração e manutenção de empregos de

qualidade no Estado. Dessa forma, a Comissão emitiu parecer favorável à aprovação

do projeto.

Atendendo a requerimento dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura, a

matéria foi  distribuída ainda à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa

Comissão manifestou entendimento semelhante ao da Comissão de Administração

Pública.  Destacou  ainda  que  o  projeto  favorece  um  modelo  de  desenvolvimento

econômico diversificado, duradouro, eficiente e com menor impacto ambiental. Assim,

também opinou favoravelmente à aprovação da matéria.

No que é próprio da competência desta Comissão, cabe destacar que o projeto visa

aperfeiçoar o relacionamento do Cetec com outras instituições por meio do aumento

de parcerias. Dessa forma, é possível vislumbrar o aumento das atividades do Cetec,

favorecendo,  conforme  já  foi  argumentado,  o  desenvolvimento  do  Estado.  Cabe

salientar que as atividades adicionais que o Cetec vier a desenvolver serão realizadas

juntamente com seus parceiros, o que não deve implicar em aumento da demanda

por recursos do erário. Além disso, o Cetec dispõe, por meio da prestação de serviços

tecnológicos,  de  capacidade  de  arrecadação  própria  de  recursos,  por  meio  da

chamada fonte orçamentária 60.  Ao aumentar  a capacidade de atuação do Cetec

junto aos seus parceiros atuais e facilitar a realização de novas parcerias, a alteração

pretendida pode, até, resultar em aumento de arrecadação para a autarquia.

Assim, considerando que não se contempla no momento repercussão orçamentária

negativa da matéria, e levando em conta os pareceres favoráveis das Comissões que

antecederam a esta, parece adequado que a matéria prospere nesta Casa.

Conclusão
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Em  face  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

3.128/2012, em 1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente e relator - Doutor Viana - Romel Anízio - Gustavo Perrella -

Ulysses Gomes (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.463 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 1.463/2011, de autoria do Deput ado Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba - Arap -, com sede no

Município de Araxá, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.463/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba - Arap -,

com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Ruralistas  do  Alto

Paranaíba - Arap -, com sede no Município de Araxá.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.856 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.856/2012, de autoria do Gover nador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos 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° 2.856/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos 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 Antônio Carlos

imóvel com área de 400m² (quatrocentos metros quadrados), situado na Rua Sílvio

Frizone, n° 43, Distrito de Dr. Sá Fortes, naquele Município, registrado sob o n° 9.314,

a fls. 52 do Livro 3, no Cartório do 1° Ofício de R egistro de Imóveis da Comarca de

Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de uma

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° - A autorização de que trata esta lei torna r-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Antônio  Car los  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4° - O Município de Antônio Carlos encaminhará  à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.038 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.038/2012, de autoria do Deput ado Antônio Carlos Arantes, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Hortifrutigranjeiros,  com  sede  no

Município de São João Batista do Glória, foi aprovado em turno único, com a Emenda

n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.038/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Hortifrutigranjeiros  de  São  João

Batista do Glória - Ahorti-Glória -, com sede no Município de São João Batista do

Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Hortifrutigranjeiros de

São João Batista do Glória - Ahorti-Glória -,  com sede no Município de São João

Batista do Glória.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.043 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.043/2012, de autoria do Deput ado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-

Sanharão – Aafis –, com sede no Município de Campina Verde, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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° 3.043/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Inhumas-

Sanharão - Aafis -, com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  dos  Agricultores

Familiares do Inhumas-Sanharão - Aafis -, com sede no Município de Campina Verde.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Tiago Ulisses, relator – João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.049 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.049/2012, de autoria do Deput ado Hely Tarqüínio, que declara

de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do Ribeirão da Cota, com

sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.049/2012

Declara de  utilidade pública  a  Associação de Produtores Rurais  do Ribeirão  da

Cota, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Produtores Rurais do

Ribeirão da Cota, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente – Tiago Ulisses, relator – João Leite.

PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS NºS 3.281, 3.282, 3.283 E 3.284/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Constituição Estadual, no “caput” do art. 78, elenca os requisitos para a escolha

de Conselheiros do Tribunal de Contas e, no inciso II do § 1º, estabelece que cabe à

Assembleia Legislativa a condução do processo de escolha de quatro dos membros

desse órgão. Os procedimentos a serem seguidos no processo estão fixados nos



1201
____________________________________________________________________________

arts. 235 a 240 da Resolução nº 5.176, de 1997, que contém o Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Por meio do Ofício nº 20/2012, recebido no dia 29/5/2012 e publicado no “Diário do

Legislativo” em 30/5/2012, o Presidente do Tribunal de Contas comunicou a abertura

de vaga, em virtude da renúncia do Conselheiro Antônio Carlos Andrada, publicada

no Diário Oficial do Estado do dia 22/5/2012.

Tendo em vista o disposto no art. 235, I, do Regimento Interno, o Presidente da

Assembleia, em comunicação lida em Plenário no dia 29/5/2012 e publicada no dia

30/5/2012, anunciou a existência da vaga. No prazo regimental de 10 dias, contados

da data da publicação da comunicação do Presidente da Assembleia no “Diário do

Legislativo”, foram apresentados os requerimentos em epígrafe, todos contando com

o número válido de assinaturas, nos termos do inciso II do art. 235 do Regimento

Interno.

Constatado, portanto, o cumprimento do requisito formal relativo ao número válido

de  assinaturas,  passa-se  a  seguir  à  análise  do  preenchimento,  por  parte  dos

candidatos, das condições previstas no art. 78 da Constituição do Estado. Também

são analisados os documentos comprobatórios  listados no art.  236 do Regimento

Interno.

Fundamentação

O art. 78 da Constituição Estadual, nos mesmos moldes do art. 73 da Constituição

Federal, que fixa as condições para a nomeação de Ministros do Tribunal de Contas

da União, estabelece que os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado devem

ser escolhidos entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

- mais de 35 e menos de 65 anos de idade;

- idoneidade moral e reputação ilibada;

-  notórios  conhecimentos  jurídicos,  contábeis,  econômicos,  financeiros  ou  de

administração pública;

- mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que

exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

Tais requisitos devem ser comprovados por meio do rol de documentos listados no

art. 236 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. São eles:
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- "curriculum vitae" simplificado;

- cópia autenticada da carteira de identidade;

- certidões negativas de ações criminais da Justiça Comum e da Justiça Federal do

domicílio e da residência do candidato;

- certidões negativas dos cartórios de protestos ou do distribuidor do domicílio e da

residência do candidato;

- estudos, publicações técnicas, títulos, entre outros, relativos à área de conhecimento

do candidato ou comprovante de atuação como agente público em qualquer esfera do

poder público por prazo igual ou superior a 10 anos.

Por meio  dos  Requerimentos  nºs  3.281,  3.282,  3.283  e  3.284/2012  foram

apresentadas,  respectivamente,  as  indicações  dos  Deputados  Estaduais José  Alves

Viana, Sebastião Costa, Ivair Nogueira e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz, servidor público

estadual.

Examinada a documentação anexada aos requerimentos,  verificou-se que todos os

postulantes cumprem os requisitos exigidos na Constituição do Estado. Com relação ao

requisito formal da idade para a nomeação, percebe-se que todos eles se encontram na

faixa etária que vai dos 35 aos 65 anos. Todos eles apresentam, em seus currículos,

elementos que comprovam o seu conhecimento em um ou mais dos campos do saber

previstos no art.  78 da Constituição Estadual.  Além disso,  pelo exame dos currículos

anexados aos requerimentos, fica patente o exercício contínuo de cargos públicos para

os quais se exige conhecimento e experiência administrativa, seja como agente político,

seja  como  servidor  público,  por  período  de  tempo  bastante  superior  ao

constitucionalmente previsto.

Por  fim,  ressalta-se a inexistência,  comprovada pelas  certidões judiciais  e notariais

apresentadas, de fatos que poderiam configurar antecedentes de natureza criminal ou

improbidade, ficando, portanto, comprovado o requisito previsto no inciso II do art. 78 da

Carta mineira.

Portanto,  ao  associarem  o  conhecimento  formal  e  o  conhecimento  adquirido  pela

prática  político-administrativa,  todos  os  postulantes  apresentam  inegável  capacidade

para  o  exercício  da  importante  função  a  que  se  candidatam.  Assim,  por  não  haver

nenhum óbice formal para o andamento do processo, conclui-se pelo deferimento dos

requerimentos e das candidaturas.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  considerados  atendidos  os  requisitos  constitucionais  e

regimentais para a habilitação ao exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais, opinamos pelo deferimento dos Requerimentos

nºs 3.281, 3.282, 3.283 e 3.284/2012 , para que lhes seja dada a tramitação prevista

nos arts. 238 a 240 do Regimento Interno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 20 de junho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Dilzon Melo -

Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/6/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica sua ausência do País no período de 16

a 25/6/2012. (- Ciente. Publique-se.)

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

Jacob, ex-Deputado Estadual, ocorrido em 18/6/2012, em Ubá. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

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

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

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Inácio Franco - Paulo Guedes -  Adelmo Carneiro Leão -  André

Quintão -  Antônio Carlos Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor

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

Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João

Leite -  João Vítor Xavier  - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata
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- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado André Quintão - Bem, Sr. Presidente, já olhei no Regimento, mas quero

dizer que estou inscrito para falar, porque hoje recebemos a visita dos trabalhadores

em saúde que estão em greve e em processo de negociação, e o bloco de oposição

gostaria de se manifestar. Então peço que nenhum Deputado solicite o encerramento

da  reunião,  em  respeito  aos  trabalhadores  que  estão  aqui  e  querem  uma

manifestação da Assembleia.

O  Deputado  Bosco  -  Percebendo  que  não  há  número  suficiente  para  darmos

sequência à reunião, peço o encerramento, de plano, da reunião, como é regimental.

Mas, com apenas de 4 a 5 Deputados em Plenário, é perceptível que não há número

suficiente para isso. Portanto peço que, de acordo com o art. 44 do Regimento, seja

feito o encerramento, de plano, da reunião.

O Deputado André Quintão - Solicito a recomposição de quórum. Gostaria apenas

de lembrar que há várias comissões em funcionamento. Aproveito para reiterar ao

Deputado Bosco que estamos inscritos e os trabalhadores estão aqui. A Assembleia

está liderando a campanha Assine + Saúde, e não vamos discutir a saúde em Minas

Gerais com os trabalhadores em greve? Acho que é um absurdo.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda

à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Rosângela Reis) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 9 Deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 941 e 1.169/2011, uma vez que permaneceram

em ordem do dia por seis reuniões; e informa ainda que foi recebida nesta reunião a

Mensagem nº 262/2012,  do Governador  do Estado,  encaminhando o Veto Total  à

Proposição de Lei nº 21.146.

- O teor da Mensagem nº 262/2012 é o seguinte:
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“MENSAGEM Nº 262/2012*

Belo Horizonte, 19 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado, decidi opor veto total, por contrariedade ao interesse público,

à Proposição de Lei  nº  21.146,  que torna obrigatória  a notificação aos órgãos de

segurança pública do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida com

arma.

Razões do Veto:

De origem parlamentar, a iniciativa da criação de um método rápido e eficiente de

circulação de informação para dar subsídio às ações de investigação, prevenção e

repressão de crimes é medida que traz evidente benefício à política de saúde e de

segurança pública do Estado. Entretanto, a despeito da relevância da iniciativa, a

proposição pode ser aprimorada, de forma a dar maior alcance e efetividade à norma.

Neste  sentido,  resolvo  por  opor  veto  total  à  Proposição  de  Lei  nº  21.146,  por

considerá-la, tal como apresentada, contrária ao interesse público, nos termos que se

passa a expor.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde - SES, órgão afeto à matéria, o

atual projeto deve ser aperfeiçoado para atender ao disposto no inciso II do art. 66 do

Decreto-Lei Federal nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Segundo o artigo, trata-se de

contravenção penal  deixar  de  comunicar  à  autoridade competente  crime de ação

pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão

sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação

não exponha o cliente a procedimento criminal. Neste sentido, a notificação, conforme

tratada, se restringiria às armas arroladas, deixando de abranger outros instrumentos

passíveis de causar lesões e mesmo morte, como venenos, produtos inflamáveis e

outros.

Ademais,  o prazo de uma hora para  a notificação de que trata  a lei  mostra-se

exíguo, principalmente por não considerar as ocorrências verificadas durante a noite.

Geralmente  os  hospitais  não  contam  com  profissionais  habilitados  a  fazer  tais

notificações no período noturno, e outros profissionais teriam que ser desviados do
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atendimento assistencial,  o  que é inconveniente.  Conforme manifestação da SES,

encaminhada durante a tramitação do projeto, um prazo de 24 horas seria adequado

e não prejudicaria a ação dos órgãos de segurança pública.

Por fim, a entrada imediata em vigor desta lei pode dificultar a sua execução, em

razão do prazo exíguo determinado para a notificação e também pela amplitude da

lei.  Nos  termos  da  Lei  Complementar  nº  78,  de  9  de  julho  de  2004,  o  início  da

vigência  da  lei  será  indicado  de  forma  expressa,  garantindo-se,  quando  se  fizer

necessário,  prazo para que dela se tenha amplo conhecimento. Devido ao grande

alcance  desta  lei,  sujeitando,  inclusive,  as  instituições  privadas,  acredita-se  ser

necessário mais tempo até que todos os afetados pela norma possam se ajustar ao

novo ordenamento.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a opor veto total à Proposição

de lei nº 21.146, devolvendo-a, em obediência à Constituição, ao necessário reexame

dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a especial de

amanhã, dia 21, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para

a ordinária também de amanhã,  às 14 horas,  com a seguinte ordem do dia:  (-  A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às  10h6min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Glaycon Franco, João Leite e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.

Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Fred  Costa  e  Duarte  Bechir.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco, dispensa a

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

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

aprovar a matéria constante da pauta, a debater, em audiência pública, a politica de

desenvolvimento urbano, principalmente no que se refere à verticalização dos Bairros

Santa Lúcia e São Bento, e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à

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

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

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.035/2012, que recebeu parecer por

sua aprovação.  A Presidência  interrompe os  trabalhos ordinários  da  reunião  para

ouvir a Sra. Gina Rende, Secretária Adjunta de Planejamento Urbano, representando

o Sr. Marcello Faulhaber, Presidente do Conselho Municipal de Política Urbana; e os

Srs.  Rusvel  Beltrame  Rocha,  Procurador-Geral  Adjunto  do  Município  de  Belo

Horizonte, representando o Sr. Fernando Antônio Costa Jannotti, Superintendente da

Superintendência de Desenvolvimento da Capital; Lusimar do Carmo Ferreira Lisboa,

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa Lúcia; Rogério Oliveira de

Rezende,  Presidente  da  Associação dos Moradores  do  Bairro São Bento;  Nelson

Temponi, Vice-Presidente da Associação dos Moradores do Bairro São Bento; Cláudio

Manoel Frade, Diretor Financeiro da Associação dos Moradores do Bairro São Bento;

André Gontijo,  Vice-Presidente da  Associação dos Moradores e Amigos do Bairro

Santo Agostinho; Joaquim Vidigal, Presidente da Associação dos Moradores do Alto

Bairro Santa Lúcia; Fernando Santana, Presidente da Associação das Associações de

Bairros de Belo Horizonte; Ricardo Jeha, Presidente da Associação dos Moradores do

Bairro Belvedere-Casa, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência

concede a palavra ao Deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Pompílio Canavez, Presidente – Duarte Bechir – Ulysses Gomes.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

5/6/2012

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins  Leite,  Gustavo  Perrella  e  André  Quintão,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

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

André  Quintão,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a apreciar  matéria constante da pauta e 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  3.101/2012 (Deputado  André  Quintão);  3.132/2012 (Deputado

Fabiano  Tolentino);  3.155/2012  (Deputado  Gustavo  Perrella);  3.126/2012  e

3.140/2012  (Deputado  Tadeu  Martins  Leite);  3.127/2012  e  3.159/2012  (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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.127/2012, 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, 19 de junho de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - André Quintão.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/6/2012

Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Tiago Ulisses e Doutor Viana, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos
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Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a apreciar 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” nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios dos Srs. Valcenor Braz, Deputado Federal; Altino Rodrigues Neto,

Diretor-Geral do IMA, e José Aparecido Mendes Santos, Presidente da Associação

dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas e Jequitinhonha (31/5/2012);

e Rafael F. S. Pires, Assessor do Ministério do Desenvolvimento Agrário (1º/6/2012).

O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.998/2012, em turno único,

para cuja relatoria designou o Deputado Tiago Ulisses. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  3.203/2012.  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  Antônio  Carlos  Arantes  em  que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  exigência,  por  parte  do

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais - Crea-MG –, da

indicação  de  responsável  técnico  -  RT  -  para  obras  e  empreendimentos  rurais.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Doutor Viana.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  André  Quintão,  Glaycon  Franco e Luiz  Henrique,

membros da supracitada Comissão.  Está presente,  também, o Deputado Anselmo

José  Domingos.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião
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Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.213,  3.221,

3.222/2012 (Deputado André Quintão);  3.211,  3.212,  3.216,  3.218/2012 (Deputado

Bruno Siqueira); 3.220, 3.224/2012 (Deputada Rosângela Reis); 3.219, 3.226/2012

(Deputado Sebastião Costa); 3.217, 3.223/2012 e Projeto de Lei Complementar nº

29/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.225/2012,  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

28/2012 e Recurso nº 1/2012 (Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 1ª Fase da

2ª  Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 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 3.099/2012, este

na forma do Substitutivo nº 1, 2.436/2011 (relator: Deputado Glaycon Franco); 3.064 e

3.088/2012, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão).

São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Educação e ao Conselho

Estadual  de  Educação  o  Projeto  de  Lei  nº  989/2011,  ao  Conselho  Regional  de

Enfermagem  o  Projeto  de  Lei  nº  2.759/2011,  às  Secretarias  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à

Cemig o Projeto de Lei nº 3.103/2012 (relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro

lido  pelo  Deputado  Anselmo  José  Domingos  e  os  demais  lidos  pelo  Deputado

Sebastião Costa); à Secretaria de Estado de Saúde o Projeto de Lei n° 1.183/2011

(relator: Deputado Luiz Henrique); e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas e ao Departamento de Estradas de Rodagem o Projeto de Lei n° 3.160/2012

(relator:  Deputado Gustavo Valadares,  lido pelo Deputado Sebastião Costa).  Após

discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres concluindo

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  1.238/2011  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);  e  1.239/2011  (relator:

Deputado  André  Quintão).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),



1213
____________________________________________________________________________

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 283/2011, 3.171 e 3.179/2012 (relator: Deputado

Luiz  Henrique);  2.313/2011,  3.180/2012  (relatora:  Deputada  Rosângela  Reis);

3.089/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco); 3.174, 3.187/2012 (relator: Deputado

André Quintão); 3.178, 3.190 e 3.192/2012 (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,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.170, 3.172, 3.175 e

3.183/2012. 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, 19 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Bruno Siqueira - Gustavo Valadares - Luiz Henrique -

André Quintão - Duarte Bechir.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 12/6/2012

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e o Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  membros da  supracitada Comissão.  Havendo

número regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater as condições de acesso à justiça pela mulher vítima de

violência e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofício da Sra. Nívea Mônica da Silva, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos – CAO-DH –, em que

convida os membros da Comissão para participar da solenidade de abertura do “II

Ciclo  Internacional  de  Debates  sobre  Questões  de  Gênero:  a  participação  das

mulheres  no  sistema  político  eleitoral”.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos
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ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Denise Moreira Daher, Coordenadora,

representando a Desembargadora Heloísa Helena de Ruiz Combat, Superintendente

da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar; Maria

Cristina Leão, Psicóloga Judicial do TJMG; Nívea Mônica da Silva, Coordenadora do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos; Luciana Bär Infante Antunes Rabelo, Defensora Pública, representando a

Sra. Laurelle Carvalho de Araújo, Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da

Mulher em Situação de Violência; Margaret de Freitas Assis Rocha, Chefe de Divisão

da Delegacia de Atendimento Especializado da Mulher; a Sgt. PM Sílvia Adriana da

Silva, Coordenadora do Programa de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia

Militar; as Sras. Luci Pereira de Abreu Alves Diniz, Técnica Social, representando a

Sra.  Eliana  Piola,  Coordenadora Especial  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres  da

Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento Social;  Sandra  Margareth  Silvestrini  de

Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Serjusmig;  Wânia  Pasinato,  autora  do  livro  "Acesso  à

Justiça e Violência Contra a Mulher em Belo Horizonte"; Guiomar Lanna, do Conselho

Estadual da Mulher; Isabel Vieira, Assessora da Deputada Federal Jô Moraes; Márcia

Gomes,  Presidente do  Consórcio Mulheres das Gerais;  e Maria Izabel  Ramos de

Siqueira, Presidente do Movimento Popular da Mulher, que são convidados a tomar

assento à mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Neste momento, registra-

se  a  presença  da  Deputada  Liza  Prado.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos das Deputadas Maria

Tereza Lara e Liza Prado e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicitam

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências

para  a  implantação  de  delegacias  de  atendimento  especializado  da  mulher,  com

plantão 24 horas, nas regiões do Barreiro e de Venda Nova; e sejam incluídos no

relatório desta Comissão os dados e documentos encaminhados pelo CAO-DH que
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versam sobre questões relevantes para o aprimoramento da atuação do Ministério

Público  no  combate  à  violência  doméstica.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente – Ulysses Gomes.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Doutor  Wilson  Batista  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o

Deputado  Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Hely Tarqüínio, no

exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar  as matérias

constantes na pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios

da  Câmara  Municipal  de  Itamogi  comunicando  à  Comissão  de  Saúde  o  total

engajamento do Município na campanha da Caravana da Saúde Assine + Saúde; e

do Sr. Vilson Luiz da Silva, Presidente da Fetaemg, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública desta Comissão para discutir a saúde integral da mulher

na Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Fetaemg, especialmente

no Vale do Mucuri; e de ofícios dos Srs. Paulo César Gonçalves de Almeida, provedor

da  Fundação  Hospitalar  de  Montes  Claros,  e  Jayme  Silva  Filho,  Presidente  da

Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, publicados no “Diário do Legislativo”

de 31/5/2012. 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 do Projeto de Lei nº 2.874/2012, em turno único (relator:

Deputado Doutor Wilson Batista);  e,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº  1.253/2011

(relator: Deputado Doutor Wilson Batista) na forma do substitutivo nº 1, apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário do Deputado Adelmo

Carneiro Leão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos nºs

3.166,  3.179  e  3.187/2012.  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

Carlos Mosconi e Durval Ângelo em que solicitam seja encaminhada à Gerência de

Auditoria Assistencial da Secretaria de Estado de Saúde documentação referente à

denúncia  de  maus-tratos  a  pacientes  internados  na  Residência  Terapêutica  da

Pampulha, nesta Capital; e da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada

reunião para discutir o ato médico, matéria que se encontra está em tramitação no

Congresso Nacional  por  meio do Projeto de Lei  nº  268/2002.  São recebidos pela

Presidência,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,  os  requerimentos  dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo Guedes, Doutor Viana e Carlin Moura (4)

em que solicitam seja encaminhada ao Ministério da Saúde sugestão para que faça o

cadastramento  dos trabalhadores  da  extinta  Sucam expostos  aos  pesticidas;  seja

encaminhado  à  Presidenta  da  República,  devidamente  acompanhado  das  notas

taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária desta Comissão, pedido de providências para

a elaboração de uma política dirigida aos trabalhadores da extinta Sucam expostos a

pesticidas, com previsão de pensão especial a esses trabalhadores, bem como de

indenização  aos  doentes  e  suas  famílias;  sejam  encaminhados  à  Comissão  da

Verdade  os  vídeos  contendo  os  depoimentos  de  trabalhadores  intoxicados  com

inseticidas,  além  do  vídeo  da  16ª  Reunião  Ordinária  desta  Comissão;  seja

encaminhado  ao  Congresso  Nacional,  devidamente  acompanhado  das  notas

taquigráficas da 16ª Reunião Ordinária desta Comissão, pedido de previdências para

agilizar a tramitação dos Projetos de Lei nº 4.485/2007, que cria pensão especial de

R$2.075,00 para os antigos servidores da Sucam, e nº 4.873/2009, que estabelece

indenização  aos  doentes  e  suas  famílias.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Liza Prado - Dinis Pinheiro.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/6/2012

Às 14h45min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR)  e  Duarte  Bechir  (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 Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 2.856/2012, 43, 1.661, 1.857, 2.235, 2.579, 2.582/2011;

2.791,  2.820  e  2.987/2012(Deputado  Duarte  Bechir);  3.014,  3.020,  3.023,  3.040,

3.045, 3.046, 3.075, 3.101 e 3.080/2012(Deputado João Leite). Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.956/2012. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 43,  1.661,  1.857, 2.235,  2.579,  2.582/2011;  2.791,  2.820,  2.987, 3.014,  3.020,

3.023, 3.040, 3.045, 3.046, 3.075, 3.101 e 3.080/2012, que receberam parecer por

sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir.



1218
____________________________________________________________________________

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 15/6/2012

Às 9h15min, comparecem no Auditório Antônio Rodrigues D'Oliveira da Unifei, no

Município  de  Itajubá,  os  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Ulysses  Gomes

(substituindo a  Deputada Maria  Tereza  Lara,  por  indicação  da Liderança  do PT),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a tomar conhecimento da situação de violência contra a mulher no

Município de Itajubá e região e debater a política de enfrentamento da violência e de

atenção à mulher  vitimizada.  A Presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da

reunião  para ouvir  as  Sras.  Jacqueline  Carneiro  Roque Peyrer,  Coordenadora  do

Núcleo de defesa da Mulher - Nuden - da Defensoria Pública de Minas Gerais em

Itajubá;  Beatriz  Monroe  de  Souza,  Coordenadora  da  Regional  Sul  de  Minas  da

Defensoria Pública de Minas Gerais; Sgt. PM Vanessa Goulart Silva, Comandante da

Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da PMMG em Itajubá; Karyna Tribst de

Campos, Delegada Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em

Itajubá; Clarete Izaura Faria Antunes da Silva, Presidente do Conselho Municipal da

Mulher;  Rosimeire  da  Silva  Ribeiro  Oliveira,  Diretora  da  Associação  Comercial,

Industrial e Empresarial de Itajubá; Ângela Dacci Fernandes, Administradora Escolar,

representando o Sr. Rodolfo Souza Cardoso, Diretor da Faculdade de Medicina de

Itajubá - Hospital Escola; Luiza Cristina Mauad Ferreira, Psicóloga; e os Srs. Jorge

Renó Mouallem, Prefeito Municipal de Itajubá; Antonio Raimundo Santi, Presidente da

Câmara Municipal  de Itajubá;  Otávio de Almeida Cabral,  Promotor de Justiça -  4ª

Promotoria de Justiça da Comarca de Itajubá; Remy de Andrade Filho, Presidente da

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá; João Eusébio Cruz, Chefe

do 17º  Departamento  de  Polícia  Cilvil;  e  Selmo Sila  Souza,  Magistrado,  que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas
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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, 18 de junho de 2012.

Dalmo Ribeiro  Silva,  Presidente  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara  -  Fabiano

Tolentino.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA

CONTRA A MULHER, EM 18/6/2012

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Divinópolis  as  Deputadas

Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Fabiano  Tolentino.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria

Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a situação da violência contra a mulher no Município de

Divinópolis e região. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Christina Diniz, Secretária Executiva representando a Sra. Jovita Levy

Ginja,  Presidente  do  Conselho  Estadual  da  Mulher;  Eliana  Piola,  Coordenadora

Especial de Políticas Públicas para Mulheres; Rita Fernandes da Silva,  Defensora

Pública Coordenadora Local da Defensoria Pública de Minas Gerais; Sirléia Moreira

Tavares,  Presidente  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de  Divinópolis;

Lucinda  Basílo  Vieira,  Coordenadora  do  Centro  de  Referência  Especializado  de

Assistência  Social  de  Divinópolis;  Maria  Gorete  Rios,  Delegada  Especializada  de

Orientação e Proteção à Família  de Divinópolis;  e  os  Srs.  Anderson José Ribeiro

Saleme, Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis; Dalton Soares Negrão, Juiz

de Direito  da 3ª  Vara Criminal  de  Divinópolis,  representando o Sr.  Marcelo Paulo

Salgado, Juiz Diretor do Foro da Comarca de Divinópolis;  Fábio Barbieri  Caetano,

Promotor de Justiça da Comarca de Divinópolis; e Hélio Alves Barros, Gerente de

Apoio da Casa dos Conselhos de Divinópolis, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A  Presidência  concede  a  palavra  à  Deputada  Luzia  Ferreira,  autora  do
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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, 19 de junho de 2012.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Maria Tereza Lara - Luzia Ferreira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/6/2012

Às 9h48min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Duarte

Bechir  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  Deputado  Neilando  Pimenta,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  da  pauta  e  a  deliberar  sobre  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.128/2012, no 1º turno, cujo

relatoria avoca 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.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.128/2012 (relator: Deputado Bosco). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua

vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.238  e  3.243/2012.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

2.579/2011 . 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.
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Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Bosco, Presidente – Duarte Bechir – Carlin Moura.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio e

Carlos Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da  reunião  anterior,  que é  dada por  aprovada e  é subscrita  pelo  membro da

Comissão  presente.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  dar

prosseguimento  ao  debate  sobre  a  prestação  do  serviço  de  telefonia  móvel  nos

Municípios  beneficiados  pelo  Programa  Minas  Comunica  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Marcelo

Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon Assembleia, sugerindo que a Comissão

encaminhe ao Consórcio Arena Independência pedido de informações sobre o critério

utilizado para venda de lugares marcados. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  367/2011  (Deputado  Délio  Malheiros);  3.064/2012

(Deputado Duilio de Castro) e 3.088/2012 (Deputado Carlos Henrique). A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Layla  Ribeiro,

responsável pelas relações institucionais da Vivo Regional Minas, representando a

Sra. Fabrícia Lanna Coelho, advogada dessa empresa; e os Srs. Sérgio Rezende,

Superintendente de Política Mineral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,

representando a Sra. Dorothea Fonseca Furquim Werneck, titular dessa Pasta; José

Dias  Coelho  Neto,  Gerente  do  Escritório  Regional  da  Anatel;  Ricardo  Amorim,

Assessor Jurídico da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, representando

o Sr. Marcos Tofani Baer Bahia, Coordenador desse órgão; Marcelo Rodrigo Barbosa;

José Luiz Gattas Hallak, Diretor de Relações Institucionais da OI, representando o Sr.

Marcos  Borges,  da  OI;  André  Luiz  Barbosa  Carvalho,  advogado  da  Claro;  André

Gustavo Rosa,  responsável  pelas  relações institucionais  da  TIM,  representando a

Sra. Rosana Dias Andrade, advogada dessa empresa, que são convidados a tomar
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assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Vanderlei Miranda - Duilio de Castro.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio, Gustavo Perrella, Romel Anízio, Ulysses Gomes e Duarte Bechir

(substituindo o  Deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança do Bloco

Resultado e Transparência),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica que estão aberto os prazos para o recebimento de emendas ao Projetos de

Lei nº 3.164/2012 até o dia 28/6/2012, e ao Projetos de Lei 3.257/2012 até o dia

9/7/2012.  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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 625 e 2.916/2012

(relator: Deputado Gustavo Perrella) e 2.961/2012 (relator: Deputado Romel Anízio)

na forma do vencido no 1º turno; 2.784, 2.918, 2.958 e 3.034/2012 (relator: Deputado

João  Vítor  Xavier);  2.915/2012  relator:  Deputado  Romel  Anízio);  2.917  e

2.959/2012(relator: Deputado Doutor Viana); 2.960/2012 (relator: Deputado Gustavo

Perrella);  e pela aprovação, no 1º  turno, do Projeto de Lei  nº 3.152/2012 (relator:
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Deputado Gustavo Perrella).  O Presidente determina a distribuição em avulso dos

pareceres, dos quais é relator, que concluem pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.099/2012 na forma do Substitutivo nº 2, e 3.128/2012. 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, 20 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes - Romel Anízio - João Vítor Xavier - Doutor

Viana.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Antônio Júlio,  Gustavo Perrella,  João Vítor  Xavier,  Romel Anízio e Ulysses

Gomes,  membros da  supracitada Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Sebastião  Costa.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 o recebimento da seguinte correspondência, publicada no

“Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  oficios  dos  Srs.

Benjamin  Zymler,  Presidente  do  TCU  (7/6/2012);  e  Carlos  Alberto  Menezes  de

Calazans,  Superintendente  Regional  do  Incra,  e  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento  da  Educação  (352)  (14/6/2012).  A seguir,  comunica  que  estão

abertos  os  prazos  para  apresentação  de  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs

3.164/2012,  até  o dia  28/6/2012,  e  3.257/2012,  até  o  dia  9/7/2012.  O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores

os  Deputados citados  a  seguir:  Projetos  de  Resolução nºs  3.228,  3.230,  3.231 e

3.235/2012 (Deputado Doutor Viana);  3.229, 3.234 e 3.237/2012 (Deputado Romel

Anízio);  3.232,  3.233  e  3.236/2012 (Deputado Gustavo Perrella),  em turno único;

Projetos  de  Lei  nºs  625/2011  e  2.916,  2.919  e  2.960/2012  (Deputado  Gustavo
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Perrella);  2.784,  2.918, 2.958 e 3.034/2012 (Deputado João Vítor  Xavier);  2.915 e

2.961/2012 (Deputado Romel Anízio); 2.917 e 2.959/2012 (Deputado Doutor Viana),

no 2º turno; 439 e 1.226/2011 e 2.783/2012 (Deputado João Vítor Xavier); 1.135/2011

(Deputado  Gustavo  Perrella);  2.811/12  (Deputado  Doutor  Viana);  2.816/2012

(Deputado Antônio Júlio) e 3.099/2012 (Deputado Zé Maia), no 1ºturno; e Mensagens

nºs 238, 241, 243, 248 e 251/2012 (Deputado Doutor Viana); 239, 246 e 253/2012

(Deputado Gustavo Perrella); 240, 242, 244, 247, 249 e 252/2012 (Deputado Romel

Anízio); e 245 e 250/2012 (Deputado João Vítor Xavier), 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 625/2011 e 2.784, 2.915 a 2.919, 2.958 a 2.961 e 3.034/2012 são retirados da

pauta por determinação do Presidente da Comissão por haverem sido apreciados em

reunião anterior. A seguir, o Presidente determina a distribuição em avulso do parecer,

do  qual  é  relator,  que  conclui  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  21  a  29  e  pela

aprovação  da  Emenda  nº  30,  apresentadas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011.  Os

Deputados  João  Vítor  Xavier  e  Sebastião  Costa  retiram-se  da  reunião.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.099/2012 na forma do Substitutivo

nº 2; e 3.128/2012 (relator: Deputado Zé Maia), registrando-se os votos contrários dos

Deputado Antônio Júlio e Ulysses Gomes; e 2.593/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Antônio Júlio). 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  Resolução  nºs  3.228  a  2.337/2012,  que

receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  O

Presidente recebe o requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que solicita seja

encaminhado ao Secretario de Estado de Fazenda pedido de informações sobre os

investimentos  realizados  pelo  Estado  na  construção,  reforma  e  equipamento  de

postos de fiscalização operados por  essa Secretaria no período de 2003 a 2011.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do

dia  21/6/2012,  às  10  horas,  para  apreciação  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  nº

2.745/2012, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Zé Maia, Presidente – Doutor Viana – João Vítor Xavier – Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.989/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.989/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária,  que ratifica regime especial de tributação concedido à

indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 2.989/2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre a indústria de

couros, peles e assemelhados, nos termos do art.  225 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 medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro da indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do

art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 101/2011.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.991/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.991/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, 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 RESOLUÇÃO N° 2.991/2012

Ratifica  medida  de proteção  à  economia  do  Estado incidente  sobre  o  setor  do

comércio atacadista e varejista, nos termos do art. 225 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 medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 99/2011.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.993/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.993/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica medidas fiscais adotadas para o segmento

econômico-industrial do leite e de laticínios e para o setor de comércio eletrônico e de

“telemarketing”, nos termos do art. 225 da Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975,

foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.993/2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico-industrial do leite e de laticínios e sobre o setor de comércio eletrônico e

de "telemarketing", nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial do leite e de laticínios e do

setor de comércio eletrônico e de "telemarketing", nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos por

outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 102/2011.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.990/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.990/2012, de autoria da  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica medida de proteção à economia do Estado

incidente sobre o segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  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
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.990/2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico frigorífico, nos termos do art. 225 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 medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude  de benefícios fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 100/2011.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 21 A 30 APRESENTADAS NO 1º TURNO AO

PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 159/2011, o projeto de lei em epígrafe “cria as carreiras de Médico da

Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, e

de Médico Perito,  no âmbito da Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão,

altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13 de janeiro de 2005, nº 15.474, de

28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe

sobre as autoridades sanitárias de regulação da assistência à saúde e de auditoria

assistencial do SUS e institui prêmio por desempenho de metas”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  com  as  Emendas  nºs  1  a  17,  que

apresentou.

Por meio da Mensagem nº 206/2012, o Governador do Estado encaminhou emenda

ao projeto em tela.
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A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com as

Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça,

e com a Emenda nº 3, na forma da Subemenda nº1, que apresentou, e pela rejeição

da Emenda nº 17. Propôs, ainda, as Emendas nºs 18 a 20, incorporando, na Emenda

nº 19, o teor da emenda encaminhada pelo Governador do Estado.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação da matéria com as Emendas nºs 1, 2

e 4 a 16, apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça; com a Emenda nº

3  na  forma  da  Subemenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Administração

Pública; e com as Emendas nºs 18 a 20,  da Comissão de Administração Pública.

Opinou, também, pela rejeição da Emenda nº 17.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da

matéria  com  as  Emendas  nºs  1,  2  e  4  a  16,  apresentadas  pela  Comissão  de

Constituição  de  Justiça;  com  a  Emenda  nº  3,  na  forma  da  Subemenda  nº  1,

apresentada pela Comissão de Administração Pública; com as Emendas nºs 18 a 20,

também da Comissão de Administração Pública; e pela rejeição da Emenda nº 17, da

Comissão de Constituição e Justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 21 a 30, que vêm a esta Comissão para receber parecer, nos termos do

art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  propõe  a  criação  da  carreira  de  Médico  da  Área  de

Atenção à Saúde, na Secretaria de Estado de Saúde, e de Médico Perito, no Grupo

de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria Político-Institucionais

do Poder Executivo, instituído pela Lei nº 15.470, de 13/1/2005, e institui o Prêmio por

Desempenho de Metas – PDM – para os servidores designados para as atividades de

regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do SUS.

Durante a discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs

21 a 30.

A Emenda nº 21,  de autoria  do Deputado André  Quintão,  transforma cargos da

carreira de Analista Executivo de Defesa Social em Médico da Secretaria de Estado

de Defesa Social – Seds. O objetivo da emenda é conceder tratamento igualitário ao



1230
____________________________________________________________________________

estabelecido pela proposição a cerca de 25 concursados que exercem a função de

médico e são lotados na Seds.

As Emendas nos 22 a 29, de autoria do Deputado Fred Costa, criam os cargos de

Fonoaudiólogo Perito, Fisioterapeuta Perito, Psicólogo Perito, Assistente Social Perito

e Engenheiro Perito e fazem as alterações necessárias na proposição de forma a

compatibilizar seus dispositivos com a criação dos cargos propostos.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 260 , encaminhou a esta Casa

a  Emenda  nº  30,  que  altera  os  valores  de  vencimento  básico  propostos  para  a

carreira  de  Médico  Perito  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e

Gestão.  A emenda  pretende  assegurar  isonomia  entre  os  valores  de  vencimento

básico previstos para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo e os valores dos

contratos administrativos referentes à função de médico.

Todas as alterações propostas implicam aumento de despesa com pessoal para o

erário, estando, portanto, condicionadas aos limites constitucionais e legais. Segundo

o art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº101,  de  2000,  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal, 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.

As Emendas nos 21 a 29 não podem prosperar por não apresentarem o impacto

orçamentário-financeiro e em virtude da impossibilidade de aumento de despesa por

emenda parlamentar em projeto de lei de inciativa privativa do Governador do Estado,

conforme art. 63, I, da Constituição Federal, art. 68, I, da Constituição mineira, e art.

181, I, do Regimento Interno.

A Emenda nº  30,  segundo informações  encaminhadas  a  esta  Casa pelo  Poder

Executivo, apresenta impacto financeiro de R$653.342,13 decorrente da aplicação da

nova tabela aos atuais servidores e, caso sejam providos todos os cargos que serão

criados para a carreira de Médico Perito, de R$600.150,41.

O Governador do Estado também informou que os valores do impacto financeiro
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decorrentes da emenda proposta “estão em conformidade com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias,  bem como com os limites  de  despesas determinados pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal” e que “as despesas decorrentes da referida emenda não

afetarão as metas de resultados fiscais”.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  1º  quadrimestre  de  2012,

publicado no jornal “Minas Gerais – Diário do Executivo” em 30/5/2012, 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.

Assim,  por  cumprir  os  pressupostos  legais,  concluímos  que  não  existe  óbice  à

aprovação da Emenda nº 30.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  das  Emendas  nos  21  a  29  e  pela

aprovação da Emenda nº 30 , apresentadas em Plenário no 1º turno, ao Projeto de

Lei nº 2.745/2011.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Zé  Maia,  Presidente  -  Doutor  Viana,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -  Sargento

Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE JUNHO DE 2012

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.351, DE 22 DE JUNHO DE 2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre a indústria de

couros, peles e assemelhados, nos termos do art.  225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro da indústria de couros, peles e assemelhados, nos termos do

art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 101/2011.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, aos 22 de junho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.352, DE 22 DE JUNHO DE 2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico frigorífico, nos termos do art. 225 da

Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude  de benefícios fiscais concedidos

por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 100/2011.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, aos 22 de junho de 2012.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.353, DE 22 DE JUNHO DE 2012

Ratifica  medida  de proteção  à  economia  do  Estado incidente  sobre  o  setor  do

comércio atacadista e varejista, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a medida de proteção à ec onomia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do setor do comércio atacadista e varejista, nos termos do art.

225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 99/2011.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, aos 22 de junho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO Nº 5.354, DE 22 DE JUNHO DE 2012

Ratifica medida de proteção à economia do Estado incidente sobre o segmento

econômico-industrial do leite e de laticínios e sobre o setor de comércio eletrônico e

de "telemarketing", nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico-industrial do leite e de laticínios e do

setor de comércio eletrônico e de "telemarketing", nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos por

outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 102/2011.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, aos 22 de junho de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, 1º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  263/2012  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

3.269/2012), do Governador do Estado - Ofício nº 21/2012 (encaminhando o Relatório

de Atividades relativo ao 1º trimestre de 2012), do Presidente do Tribunal de Contas -

Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  37/2012  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.270  a  3.285/2012  -

Requerimentos  nºs  3.319  a  3.330/2012  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  a

recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Inácio Franco - Almir Paraca - André Quintão - Bosco - Carlin Moura

- Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.



1236
____________________________________________________________________________

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 263/2012*

Belo Horizonte, 19 de junho de 2012.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia, Projeto de lei que torna obrigatória a notificação aos órgãos de

segurança pública do ingresso de vítimas de violência  na  rede de atendimento à

saúde.

Tramitou nessa Egrégia Assembleia o Projeto de Lei nº 326/2011, de autoria do

Exmo.  Sr.  Deputado Sargento Rodrigues,  que “torna obrigatória  a notificação aos

órgãos de segurança pública do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa

ferida  com  arma”.  Projeto  esse  que,  apresentado  pelo  ilustre  parlamentar,  é  de

grande relevância para a política de saúde e de segurança pública do Estado.

Entretanto, durante a tramitação legislativa, a Secretaria de Estado de Saúde - SES

- manifestou-se pela aprovação do Projeto com a ressalva de que o mesmo fosse

aperfeiçoado de forma a dar maior alcance e efetividade à norma.

Desta  forma,  a  despeito  da  relevância  da  iniciativa  parlamentar,  optou-se  pela

aposição de veto à proposição, com o único intuito de elaborar um projeto que melhor

atendesse às expectativas dos órgãos de saúde, cumprisse com as normas em vigor

que tratam das notificações e que ajudasse e aprimorasse a atual  circulação das

informações sobre pessoas vítimas de violência.

O atual projeto prevê uma maior abrangência dos instrumentos passíveis de causar

lesões e mesmo a morte, como venenos, produtos inflamáveis e outros. Além disso,

amplia o prazo para a notificação, principalmente por não considerar as ocorrências

verificadas durante a noite. Geralmente os Hospitais não contam com profissionais
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habilitados a fazer tais notificações no período noturno, e outros profissionais teriam

que ser desviados do atendimento assistencial, o que é inconveniente. Acrescenta-se,

ainda, que o prazo exíguo de uma hora proposto dificulta, em muito, a efetividade da

norma.

Por fim, o Projeto garante um prazo maior para que os hospitais,  bem como os

órgãos  de  segurança  pública,  se  adaptem  à  norma  estabelecendo  um  prazo  de

noventa dias para a sua entrada em vigor.

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 3.269/2012

Torna obrigatória  a notificação aos órgãos de segurança pública do ingresso de

vítimas de violência na rede de atendimento à saúde.

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 e

encaminhar aos órgãos estaduais de segurança pública relatório de atendimento a

vítima de violência, a ser entregue no prazo máximo de vinte e quatro horas a contar

do horário de atendimento registrado no prontuário médico.

Parágrafo  único  -  Para  a  viabilização  das  notificações,  deverá  ser  criado  um

Sistema  de  Notificação  de  Vítimas  de  Violência  no  qual  constará  o  formulário

eletrônico a ser preenchido.

Art.  2° -  Para  os  efeitos  desta  lei,  serão  consider adas  vítimas  de  violência  as

pessoas que a sofrerem em decorrência do uso de:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;

III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;
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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.”

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.271/2012, nos termos do § 2º do art. 173,

c/c o art. 174,  do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 21/2012

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Presidente do TCEMG, encaminhando o relatório de

atividades desse Tribunal referente ao primeiro trimestre de 2012. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Estadual de

Assistência Social para o custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter

continuado.  (-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  para  os  fins  do art.  74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Barros  Munhoz,  Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo, encaminhando o relatório final da CPI instalada nessa Casa para investigar

irregularidades  na prestação do serviço  de  TV por  assinatura.  (-  À  Comissão  de

Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 2.955/2012, do Deputado Luiz Henriq ue.

Do Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  TJMG,  encaminhando

ofício da Corregedoria-Geral de Justiça referente a expediente apresentado à referida

Corregedoria pela 3ª Seção da OAB-MG. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Cristiano Moreira Silva, Promotor de Justiça, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 3.016/2012, da Comissão de Direi tos Humanos.
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Do Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 1.347/2011, da Comissão de Transpor te.

Do Sr.  Dário  Teixeira  de  Carvalho,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Ipatinga,

solicitando a inclusão desse Município no roteiro da Caravana da Saúde, promovida

por esta Casa. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Betania  Cabral  de  Pina,  Promotora  de  Justiça,  prestando  informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.604  e  2.678/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Eugênia  Bossi  Fraga,  Secretária  Municipal  de  Planejamento  e

Coordenação-Geral de Contagem, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 3.019/2012, da Comissão de Educação.

Do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga, Presidente da Associação Brasileira das

Escolas do Legislativo e de Contas, encaminhando a Carta de Natal, aprovada em

encontro dessa Associação realizado em Natal de 29/5 a 1º/6/2012.

Do FNDE (665)  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. Gaspar Bissolotti Neto, Presidente da Federação Nacional dos Servidores

dos  Poderes Legislativos Federal,  Estaduais  e  do  Distrito  Federal,  encaminhando

cópia da Carta de Natal, documento que contém as decisões tomadas pelo Conselho

de  Representantes  dessa  entidade  durante  o  XXVIII  Encontro  de  Servidores

Legislativos.

Do Sr. Hermiton Quirino da Silva, Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e

Transportes  de  Contagem,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

3.019/2012, da Comissão de Educação.

Da  Sra.  Izabel  Vinchon  Nogueira  de  Andrade,  Subprocuradora-Geral  da  União,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.945/2012,  da Comissão de

Participação Popular.

Do  Sr.  José  Fernando  Coura,  Presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Mineração,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa,  em  atenção  a
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requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por sua posse no referido cargo.

Do  Sr.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 2.955/2012, do Deputado Luiz Henriq ue.

Do  Sr.  Lauri  Darci  Gisch,  Diretor-Geral  da  União  Nacional  dos  Legisladores  e

Legislativos  Estaduais,  comunicando  a  eleição  do  Deputado  Joares  Ponticelli,  da

Assembleia  Legislativa  de  Santa  Catarina,  para  o  cargo  de  Presidente  daquela

entidade.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  1.918,  2.130  e  2.157/2011,  da

Comissão Especial da Dívida Pública. (- Anexem-se o ofício e as informações aos

respectivos requerimentos.)

Do  Sr.  Luiz  Gonzaga  Paes  Landim,  Superintendente  do  Desenvolvimento  do

Nordeste, do Ministério da Integração Nacional, comunicando sua posse no cargo de

Superintendente da Sudene.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações  relativas  ao  Requerimentos  n°s  2.695  e  2.696/2012,  do  Deputado

Elismar Prado, 2.734/2012, da Deputada Liza Prado e do Deputado Paulo Guedes, e

2.838/2012, do Deputado Bosco.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos de Leis nºs 165, 1.122, 1.251, 1.568, 1.721, 1.856,

2.028,  2.323,  2.490,  2.573,  2.634/2011  e  3.012/2012,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça; 1.847/2011, em atenção a pedido de diligência da

Comissão de Segurança Pública; e 2.669/2011, em atenção a pedido de diligência da

Comissão de Política Agropecuária. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Mauricio  Pereira  Malta,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  DNIT  (2),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.298/2011, da Comissão de

Meio Ambiente, e 2.760/2012, do Deputado Hélio Gomes.

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Presidente da Codemig, informando que as

subsidiárias dessa Companhia a serem constituídas por autorização da Lei nº 19.965,

de 2011, têm como finalidade realizar operações estruturadas de mercado, visando

atender a demanda de mercado no âmbito da Secretaria de Fazenda. (- À Comissão



1241
____________________________________________________________________________

de Administração Pública.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando o Relatório de

Avaliação  dos Programas do PPAG para o  exercício  de 2011.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.225/2011 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Sebastião Donizete de Souza, Superintendente Regional do DNIT no Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.135/2012,  da Comissão de

Transporte.

Do Sr. Vilson Antônio dos Santos, Vereador e Presidente do Diretório Municipal do

PSDB  em  Pará  de  Minas,  solicitando  a  intervenção  desta  Casa  perante  a

Universidade Luterana do Brasil em Pará de Minas, para que as Sras. Neuza Antônio

Costa,  Marisa  Ruth Duarte,  Karina  Fátima Pereira e Vanessa Aparecida  Rezende

Silva colem grau no curso de Pedagogia. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 37/2012

Dispõe sobre a remuneração de agentes públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - A Constituição do Estado fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. … - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários de

Estado  serão  remunerados  exclusivamente  por  subsídio  fixado em  parcela  única,

observado o máximo de treze subsídios anuais, incluída nesse limite a gratificação

natalina, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba

de representação ou outra espécie remuneratória.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Delvito Alves - Doutor Viana - Duílio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem – Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - José

Henrique  –  Lafayette  de  Andrada  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Rogério  Correia  -

Rosângela Reis  -  Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda.

Justificação:  A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de

nossos pares objetiva aprimorar o sistema remuneratório do subsídio previsto pelo §

4º do art. 39 da Constituição Federal de 1988, bem como pelo § 7º do art. 24 da

Constituição Federal de 1988.

A modalidade retributiva denominada de subsídio consiste em remunerar o agente

público por meio de pagamentos de parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis

de  acréscimos  ou  aditamentos.  Com  isso,  torna-se  mais  visível  e  controlável  a

remuneração  de  determinados  cargos,  inviabilizando  sua  constituição  por  várias

parcelas distintas, que, agregadas à principal, acabariam por elevar-lhes o montante

final.

Por meio desta proposta, pretende-se limitar em 13 o número máximo de parcelas a

serem recebidas anualmente pelos agentes públicos discriminados pelo § 7º do art.

24  da  Constituição  Estadual  (membro  de  Poder,  detentor  de  mandato  eletivo  e

Secretários de Estado).

É  importante  destacar  que,  dentro  do  limite  máximo  de  13  subsídios  anuais

apresentado  na  proposta,  encontra-se  incluída  a  gratificação  natalina,  cujo

pagamento para agentes políticos, desde que respaldado em previsão legal, encontra

guarida  no  ordenamento  jurídico  constitucional  conforme  entendimento

jurisprudencial.

Nesse  sentido,  assim  posicionou-se  o  Superior  Tribunal  de  Justiça:  “(...)  A

aplicabilidade dos direitos sociais, como a gratificação natalina, aos agentes políticos

somente  é  cabível  se  expressamente  autorizada  por  lei  (precedente:  REsp

837.188/DF,  6ª  Turma,  Rel.  Min.  Hamilton  Carvalhido,  DJe  de  4/8/2008).  Agravo
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regimental desprovido. (Superior Tribunal de Justiça; Agravo Regimental no Recurso

Especial nº 742171/DF; Relator Ministro Felix Fischer; DJe 2/3/2009).

Na mesma linha, segue decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) Constitucional dispositivo de lei municipal que estabelece gratificação natalina

aos agentes políticos, por força do § 3º do art. 39 da Constituição Federal, aplicável

com fundamento no Princípio da Isonomia. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais; ADI

nº  1.0000.09.500728-2/000;  Relator  Desembargador  Manuel  Saramago;  Dje  de

4/2/2011).

São  essas  as  razões  por  que  apresentamos  esta  proposta  de  emenda  à

Constituição, contando com o apoio dos nobres pares para que seja aprovada.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.270/2012

Dispõe sobre a comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e

seus acessórios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Qualquer operação que envolva utilização de explosivos e seus acessórios

no território do Estado deverá ser precedida de comunicação formal à Secretaria de

Estado de Defesa Social.

§  1° -  Entende-se  por  operação  que  envolva  utilizaç ão  de  explosivos  e  seus

acessórios  o  transporte,  o  comércio,  o  armazenamento  desse  material  e  a  sua

deflagração.

§ 2° - A comunicação a que se refere o “caput” dest e artigo deverá ser feita pelo

menos  vinte  e  quatro  horas  antes  de  sua  realização  e  conterá  as  seguintes

informações:

I - detalhamento do material explosivo e seus acessórios;

II - detalhamento da atividade a ser desenvolvida;

III - localidade da sua realização;

IV - período da sua realização;

V - qualificação completa das empresas e das pessoas físicas responsáveis pela

atividade, especialmente o encarregado de fogo ou “blaster”;
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VI - placa do veículo responsável pela realização do transporte.

§ 3° - A comunicação a que se refere o “caput” dest e artigo não é condição para o

exercício da atividade.

Art.  2° -  O  cumprimento  da  obrigação prevista nesta  lei  visa  à  preservação da

segurança e da ordem públicas e à incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Art. 3° - A ausência da comunicação a que se refere  o art. 1º implicará a aplicação

das seguintes sanções aos responsáveis:

I - multa de 2.000 (duas mil) Ufemgs, cobrada em dobro em caso de reincidência;

II  -  multa  de  5.000  (cinco  mil)  Ufemgs,  caso  a  atividade  tenha  resultado  em

acidente,  extravio,  furto,  roubo ou adulteração do material  explosivo,  cobrada  em

dobro em caso de reincidência.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: Como é de conhecimento de toda a sociedade, recentemente várias

agências  bancárias  em  nosso  Estado  foram  vítimas  de  roubos  com  emprego  de

materiais explosivos. Os referidos materiais explosivos são obtidos pelos criminosos

por  meio  de  furtos  e  roubos  em  empresas  que  exercem  atividades  em  que  há

emprego de tais artefatos.

Não se desconhece que, por força do art. 21, inciso VI, da Constituição Federal,

compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar as atividades de produção e

comércio  de  materiais  bélicos,  cabendo-lhe  ainda,  privativamente,  legislar  sobre

transporte de materiais perigosos. Ou seja, o Estado federado não pode legislar sobre

condições a serem observadas pelas empresas para fins de obtenção de licença para

produção e comércio de materiais explosivos; contudo, é competência constitucional

do  Estado  (art.  2º,  inciso  V,  da  Constituição  Estadual)  criar  condições  para  a

segurança e a ordem públicas, bem como manter e preservar a segurança e a ordem

públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do  patrimônio  (art.  10,  inciso  VI,  da

Constituição Estadual).

É com base na referida competência constitucional que se propõe a adoção das

medidas preventivas descritas no projeto, permitindo que o Estado possa organizar e
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planejar a prestação do serviço de segurança pública à sua população.

Com  a  comunicação  prévia  estabelecida  por  esta  proposição,  os  órgãos  de

segurança pública estadual terão condições de instituir medidas de combate ao furto,

ao roubo, ao extravio e à adulteração de materiais explosivos, primando também pela

incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Frise-se que a proposição não invade a competência exclusiva da União, já que a

obrigação  imposta  no  projeto  não  é  condição  para  o  exercício  da  atividade  de

produção e consumo de material bélico.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.271/2012

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as

equipes do Programa de Saúde da Família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios  e  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos

estaduais  de  segurança  pública,  especialmente  a  Polícia  Militar  e  a  Polícia  Civil,

relatório de atendimento a pessoa ferida com arma, a ser entregue no prazo máximo

de doze horas a contar do horário de atendimento registrado no prontuário médico.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, são consideradas armas:

I - armas de fogo;

II - instrumentos cortantes;

III - instrumentos perfurantes;

IV - instrumentos contundentes;

V - instrumentos perfurocortantes;

VI - instrumentos cortocontundentes;
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VII - instrumentos perfurocontundentes.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Defesa Social regulamentará o disposto nesta

lei, de maneira a garantir a padronização de formulário de atendimento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um método de criculação de

informação para dar sabsídio às ações de investigação, prevenção e repressão de

crimes.

A celeridade na comunicação de ingresso no sistema de saúde de pessoa vítima de

arma  é  relevante  para  aperfeiçoar  os  meios  de  promoção  da  defesa  social,  a

investigação policial  e a repressão de crimes contra a pessoa. Os dados também

servirão  para  mapear  áreas  de  violência,  contribuindo  para  os  trabalhos  de

prevenção.

Constata-se, assim, a importância de um banco de dados unificado sobre violência

e criminalidade (Soares, G. A.  D.  “Um Data Base Integrado sobre  a Violência no

Brasil”. Ipea, 2000) e a adequação do projeto de lei em exame a essa premissa.

O fornecimento de informações pelas unidades de saúde relacionadas na proposta

é  medida  razoável  e  factível,  podendo,  aliás,  nos  termos  do  regulamento,  ser

empreendido mediante formulário padronizado e encaminhada por meio eletrônico,

por  exemplo.  Tal  procedimento,  realizado  com a  rapidez determinada pela  norma

pretendida,  poderá  auxiliar  na  atenção  à  vítima  e  na  eficiência  da  investigação

policial,  já  que  contribuirá  para  melhor  esclarecimento  dos  fatos.  Além  disso,

fomentará base de dados mais ampla que a atualmente disponível, contribuindo para

aperfeiçoar  as  políticas  públicas  de  saúde,  de  assistência  social  e  de  segurança

pública.

Pela  inestimável  contribuição  que  trará  à  administração  pública,  conto  com  o

integral apoio desta Casa à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.272/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Alto Caparaó -

Mefibosete - com sede no Município de Alto Caparaó.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

Alto Caparaó - Mefibosete -, com sede no Município de Alto Caparaó.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

José Henrique

Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de Alto Caparaó se encontra em

contínuo e regular funcionamento desde fevereiro de 2010, ou seja, há mais de 2

anos.

Essa  associação  tem  por  finalidade  congregar,  orientar,  proteger,  promover  e

integrar entre si e na sociedade os deficientes físicos de Alto Caparaó, sem distinção

de raça, sexo, cor, condição social, credo religioso ou político.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 3.273/2012

Dá denominação à ponte sobre o Rio Xopotó localizada na Rodovia MGC-120, no

Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Cid Vieira a ponte sobre o Rio Xopotó localizada

na Rodovia MGC-120, no Município de Guidoval.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa

Justificação: Cid Vieira nasceu em 5/4/1890, na região de Córrego Alegre, próximo

ao atual Município de Rodeiro, à época pertencente à cidade de Ubá. Seus pais, José
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Augusto Vieira e Cecília Vieira Oliveira, mudaram-se para o então Sapé de Ubá, hoje

Guidoval, com o objetivo de aprimorar os estudos de seus filhos e ampliar o comércio

de sua firma.

Cid Vieira deu prosseguimento ao negócio de seu pai, tornando-se um respeitável

comerciante de fumo, com clientes nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio

de Janeiro.

Em  1943,  o  Distrito  de  Sapé  teve  seu  nome  modificado  para  Guidoval,  em

homenagem ao seu fundador, Guido Thomaz Marliere, ganhando, em 1948, a sua

autonomia administrativa.

O Prefeito Cid Vieira foi eleito para o cargo de Juiz de Paz do Distrito de Sapé em

1947, quando houve eleições também para Governador, Prefeito e Vereador.

Com o advento da Lei n° 336, que emancipou o Distri to de Guidoval, coube ao Sr.

Cid Vieira, como Juiz de Paz, a responsabilidade de presidir a sessão e pronunciar o

termo de instalação do Município, cujo teor é o seguinte: “Em virtude dos poderes que

me foram outorgados, declaro instalado o Município de Guidoval com jurisprudência

sobre as circunscrições que têm por sede esta localidade que ora recebe os direitos

de cidade, com competência e atribuições que a lei confere e determina”.

Na apuração da eleição realizada no Município de Guidoval em 6/3/49, o Sr. Cid

Vieira foi eleito o primeiro Prefeito, tendo obtido 953 votos do total de 1.690 votos

válidos apurados. A Prefeitura localizava-se num antigo sobrado, ao lado da Igreja

Matriz de Santana.

O Sr. Cid Vieira casou-se com Conceição Fróes Vieira. Desta união nasceram: José

Vieira, Pedra Vieira, Paulo Vieira, Cecília Vieira, Conceição Vieira, Lídia Vieira, Dalva

Vieira, Maria da Glória Vieira, Vésper Vieira, Marta Vieira, João Batista Vieira e Cid

Vieira Filho.

Vários  de  seus filhos e  filhas especializaram-se na arte de educar,  tornando-se

professores de algumas gerações de guidovalenses.

Faleceu aos 85 anos, em 11/11/75, deixando uma descendência que é motivo de

orgulho  de  qualquer  cidadão  guidovalense,  tendo,  entre  filhos  e  netos,  médicos,

odontólogos,  engenheiros,  professores,  profissionais  liberais,  comerciantes,

empresários, que dão seguimento a sua obra de realizações e conquistas, e o atual
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Prefeito Municipal, Mateus de Freitas Vieira.

O mandato do Prefeito Cid Vieira durou apenas 2 anos. Mesmo com as dificuldades

da  época,  como a  falta  de  meios  de  comunicação,  transportes  e  verbas,  de  um

Município  recém-instalado,  construiu  pontes,  estradas  e  escolas  durante  a  sua

gestão.  Foi  um mandato  muito  pacífico,  mesmo com a  rivalidade entre  o Partido

Republicano Mineiro – PRM – e o Partido Socialista Democrático – PSD.

Por ocasião da enchente que avassalou a cidade, a única obra pública que tinha

seu nome – Praça Cid Vieira – teve que ser demolida para dar lugar à construção da

ponte que muito beneficiará toda a população.

Com isso, nada mais justo que dar à nova ponte o nome de um grande homem, do

tamanho da grandeza da obra, denominando-a Ponte Prefeito Cid Vieira.

- 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 3.274/2012

Dá  a  denominação  de  Prefeito  Cândido  Mendes  à  ponte  sobre  o  Rio  Xopotó

localizada na Rodovia MG-120, no Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Cândido Mendes a ponte sobre o Rio Xopotó

localizada na Rodovia MG-120, no Município de Guidoval.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Ivair Nogueira

Justificação:  Cândido  Mendes,  nascido  em Guidoval  em 19/6/37,  foi  um grande

exemplo de vida para todos os que tiveram a honra de conhecê-lo. Foi um homem

simples e dedicado à família e ao povo de Guidoval. Íntegro, honrado e dedicado às

causas nobres e progressistas dessa região, líder político, prestou relevantes serviços

na área social. Sua presença na comunidade sempre foi marcada por forte vocação

para servir ao próximo com desprendimento e altruísmo. Foi Prefeito no período de

1º/2/71 a 31/1/73.

Esta homenagem se faz necessária por ser de grande importância deixar seu nome
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inscrito na história e na memória daqueles que o têm como exemplo.

Em face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.273/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.275/2012

Altera a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre estágio para

estudante em órgão e entidade da administração pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 4° da Lei nº 12.079, de 12 de jane iro de 1996, fica acrescido do

seguinte § 2°, ficando o parágrafo único renumerado  como § 1°:

“Art. 4º – (...)

§ 2° – a bolsa de estudos ou outra contraprestação prevista no inciso II deste artigo

não poderão ser inferiores ao salário mínimo nacional”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Anselmo José Domingos

Justificação:  De  acordo  com  a  Lei  nº  11.788,  de  25/9/2008,  o  estágio  é  ato

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à

preparação  de  estudantes  para  o  trabalho  produtivo.  O  objetivo  do  estágio  é  o

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização

curricular, com vistas ao desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o

trabalho (art. 1°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 11.788).

Podem ser contratados como estagiários estudantes que estiverem frequentando o

ensino regular em instituições de ensino superior, educação profissional, de ensino

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade

profissional da educação de jovens e adultos, conforme dispõe o art. 1° da Lei de

Estágio.

A concessão de bolsa é obrigatória nas hipóteses de estágio não obrigatório, bem

como de auxílio-transporte, nos termos do art. 12 dessa lei. O objetivo dessa bolsa é,
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portanto, auxiliar o estudante em seus gastos com a educação, ou seja, com material

escolar,  transporte,  etc.  O  que  ocorre,  entretanto,  é  uma  concessão  aquém  das

necessidades do estudante, que, muitas vezes, não pode contar com a ajuda dos

pais ou dos responsáveis no custeio de sua educação.

Ademais, a contratação de estagiários é uma opção economicamente vantajosa aos

contratantes, visto que os estagiários podem desenvolver um trabalho qualitativa e

quantitativamente  muito  próximo  ou  até  igual  ao  trabalho  de  um  funcionário

contratado sob o regime celetista. Essa interpretação está em desconformidade com

a teleologia da norma, visto que, como já foi dito, o objetivo do estágio é preparar o

estudante para a vida profissional, sendo incompatível a sua contratação com o fito

de reduzir gastos, mas sim de contribuir para sua formação profissional.

O  estágio  deve  ser  entendido  como  uma  possibilidade  de  aperfeiçoamento  da

preparação do estudante para o exercício profissional  e,  ao mesmo tempo,  como

elemento que favorece a continuidade dos estudos, já que lhe permite auferir algum

tipo de renda, por meio da bolsa prevista na legislação, o que gera um duplo impacto

social, de um lado, promovendo a permanência do estudante na escola, e do outro,

aprimorando a sua formação, com benefícios para toda a sociedade.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.276/2012

Altera o inciso XVII do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso XVII do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

XVII - veículo destinado ao serviço de transporte escolar, ainda que gravado com o

ônus  da  alienação  fiduciária,  ou  em  posse  do  transportador  em  decorrência  de

celebração de contrato de arrendamento mercantil ou 'leasing';”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Bosco

Justificação:  Tema  delicado  constitui  a  criação  de  tributos  e  a  concessão  de

benefícios  fiscais,  porquanto  se  refletem  diretamente  nas  finanças  públicas  e

privadas.  Em vista  disso,  a justificação a seguir  leva em conta o mérito  (aspecto

político) da proposição e o seu aspecto jurídico, inclusive os comandos da Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Originariamente,  o  inciso  XVII,  do  art.  3º,  da  Lei  nº  14.937,  exibia  a  seguinte

redação:

“Art. 3º - (…)

XVII  -  veículo  pertencente  a  motorista  profissional  autônomo  que  o  utilize

exclusivamente para transporte escolar, na zona rural ou desta para a zona urbana,

contratado pela Prefeitura do Município onde seja prestado o serviço.”

Posteriormente, em emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 2.123/2008, o qual,

aprovado (projeto de lei  e emenda, Lei nº 18.726, de 2010), o mesmo inciso XVII

passou a exibir o seguinte teor:

“Art. 3º - (…)

XVII - veículo de motorista profissional autônomo, ainda que gravado com o ônus

da  alienação  fiduciária,  ou  em  sua  posse  em  decorrência  de  contrato  de

arrendamento mercantil  ou “leasing” por ele celebrado, desde que utilizado para o

serviço de transporte escolar  prestado por  cooperativa ou sindicato ou  contratado

pela Prefeitura Municipal, individualmente ou por meio de cooperativa ou sindicato;”

Em síntese, motivou esta Casa a promover a alteração, a ampliação do universo

dos beneficiários da isenção, deixando de atingir tão somente o prestador de serviço

de  transporte  escolar  para  as  Prefeituras  para  alcançar  também  o  prestador  de

serviço de transporte escolar para particulares.

Na verdade, tal  redação passou a contemplar o veículo de motorista profissional

autônomo, desde que o serviço de transporte escolar fosse prestado por cooperativa

ou sindicato.

Embora louvável, a iniciativa tornou-se lei eivada de inconstitucionalidade, ao ferir o
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princípio da liberdade de associação e o princípio da liberdade sindical insculpidos em

nossa Carta Magna:

“Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

(...)

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;”

(...)

“Art. 8º - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;”

É conveniente assinalar que a condição de transportador escolar não depende de

filiação a determinada cooperativa ou sindicato, mas da comprovação de habilitação

junto ao Detran-MG e da celebração de contrato com o Poder Executivo local ou pais

e responsáveis pelo transportado.

Esta exigência  acaba por  impor  tratamento  diferenciado aos  transportadores de

escolar,  considerados  os  que  estão  e  que  não  estão  filiados  a  sindicato  ou

cooperativa, bem como a distinção entre pessoas físicas e jurídicas, sem qualquer

razão plausível para tal discriminação.

É importante destacar que a atividade de transporte escolar, por sua natureza, é

uma  atividade  quase  que  personalíssima,  cujas  relações  se  baseiam  no

conhecimento e na confiança que os pais e as crianças adquirem no operador. Dessa

forma,  é  um  mercado  de  dificílimo  crescimento  profissional,  extremamente

competitivo e com limitada arrecadação. A categoria é composta em sua maioria por

pessoas físicas, que exploram a atividade na condição de autônomo, e um pequeno

grupo de microempresários, que a exploram como pessoas jurídicas.

Diante desse paradigma, a isenção concedida nos moldes atuais, ou seja, apenas a

pessoas  físicas,  tem  permitido  que  esses  profissionais  pratiquem  preços

diferenciados  abaixo  dos  preços  cobrados  pelas  pessoas  jurídicas,  o  que  tem

proporcionado  uma  concorrência  desleal  entre  os  transportadores  escolares,
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agravando ainda mais a condição das microempresas.

Esse tratamento desigual entre contribuintes tem colocado as microempresas em

desvantagem. São entidades em sua totalidade constituídas por famílias possuidoras

de  dois  ou  três  veículos,  que  se  tornaram  pessoas  jurídicas  por  imposição  dos

decretos e portarias administrativas que determinam que aquele que possua mais de

um carro deve se tornar empresário.

A não  extensão  da  isenção  a  essas  entidades  econômicas  tem  causado  sua

inviabilidade econômica e financeira, obrigando-as a arcar com os custos do Simples

Nacional, taxa de fiscalização e localização sanitária, taxa de incêndio, entre outros

tributos que não são exigidos dos autônomos, que nem mesmo têm que recolher o

ISS.

Ao analisar  a afronta aos princípios  em epígrafe,  o  Tribunal  Pleno do Supremo

Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, em controle concentrado, do art. 2º,

IV,  “a”,  “b”  e “c”,  da  Lei  Federal  nº  10.779,  de  2003 (ADI 3.464,  Relator(a):  Min.

MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-043 DIVULG 05-

03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-01 PP-00092).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º, IV, “a”, “b” e “c”, da Lei nº

10.779/03. Filiação à colônia de pescadores para habilitação ao seguro-desemprego.

Princípios da liberdade de associação e da liberdade sindical (arts. 5º, XX, e 8º, V, da

Constituição  Federal).  1.  Viola  os  princípios  constitucionais  da  liberdade  de

associação (art. 5º, inciso XX) e da liberdade sindical (art. 8º, inciso V), ambos em

sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o

recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado a colônia

de pescadores de sua região. 2. Ação direta julgada procedente.”.

Objetivando demonstrar o raciocínio esposado pela Corte Suprema na Ação Direta

de  Inconstitucionalidade  mencionada,  transcrevemos  trecho  do  voto  condutor,

exarado pelo Ministro Relator Menezes Direito:

“Em que pese os avanços que a Lei nº 10.779/03 possibilitou, é inegável que o seu

art. 2º, inciso IV, coloca a filiação a uma colônia de pescadores como um requisito

indispensável para a habilitação ao seguro-desemprego. Consequentemente, por vias
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transversas,  fica  o  pescador  artesanal  compelido  a  associar-se  à  colônia  de

pescadores, sob pena de ter negado seu direito ao seguro-desemprego. É manifesta,

portanto, a violação dos princípios da liberdade de associação e da liberdade sindical.

O principio da liberdade de associação é previsto desde a Constituição de 1981,

tendo sido repetido em todas as Constituições que lhe sucederam. A Carta de 1988,

por  sua  vez,  com  nítida  influência  da  Constituição  portuguesa  (art.  46),  tratou

analiticamente  do  princípio,  enunciando-o  de  maneira  expressa,  tanto  em  sua

dimensão positiva (o direito de associar-se e do formar associações) quando em sua

dimensão negativa,  o  de que “ninguém poderá ser  compelido  a  associar-se ou  a

permanecer associado” (art. 5º, inciso XX).

Em igual medida, foi ofendido o princípio da liberdade sindical, aplicável ao caso por

força do parágrafo único do art. 8º da Constituição, que em suas múltiplas dimensões

também resguarda, de maneira expressa, o direito do indivíduo de não filiar-se ou

manter-se filiado a sindicato (art. 8º, inciso V: “ninguém será obrigado a filiar-se ou a

manter-se filiado a sindicato”).”

E  se  o  art.  2º,  IV,  “a”,  “b”  e  “c”,  da  Lei  nº  10.779,  de  2003 -  que emprestava

fundamento de validade à exigência administrativa exclusivamente do “atestado da

Colônia de pescadores a que esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o

pescador  artesanal”  -,  foi  extirpado  do  ordenamento  jurídico  em  razão  da  sua

inconstitucionalidade,  é  de  se  ter  também  como  ilegal  (e  transversamente

inconstitucional) os dispositivos da Lei nº 14.937, que pretendemos modificar.

Na ADI  1.655,  no  voto  do  relator,  Ministro  Maurício  Corrêa,  fica  patente  que  o

Estado,  ainda  que  indiretamente,  não  pode  inibir  a  liberdade  de  associação

conferindo privilégio em favor de quem se associe em determinada entidade:

“Nos  termos  do  art.  5º,  inciso  XX,  da  Constituição  Federal,  ninguém  pode  ser

compelido  a  associar-se  ou  permanecer  associado.  Vale  dizer,  a  adesão  a

determinada  entidade  associativa  de  que  são  espécies  as  cooperativas,  é  uma

faculdade jurídica do indivíduo, não podendo o Estado, ainda que de forma indireta -

por meio de concessão de incentivos fiscais, por exemplo - inibir o pleno gozo desse

direito fundamental, conferindo certo privilégio em favor de quem se associe - e/ou

permaneça  associado  –  a  uma  determinada  cooperativa”  (ADI  Nº  1.655,  DJ  DE
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2/4/04).

Se a lei pretendeu ampliar a isenção oportunizando maior lucro para o transportador

autônomo,  ela  não  pode  servir  de  escudo  a  efetivação  de  novas  despesas,  a

penalizar exatamente o mesmo público para o qual se defendeu o benefício.

Quanto à constitucionalidade da iniciativa, oportuno lembrar que a própria Lei nº

18.726  veio  a  lume  como  iniciativa  parlamentar.  Ademais,  na  hipótese  de  o

ordenamento constitucional abrigar uma iniciativa parlamentar e os parlamentares a

negarem  a  si  mesmos,  aí  estará  ocorrendo  não  somente  uma  grave

inconstitucionalidade como também uma injustificável mutilação do Poder Legislativo

pelos próprios legisladores.

Ressalte-se, por fim, que a perda orçamentária decorrente da alteração legislativa

será  ínfima,  haja  vista  a  isenção  já  existir  e  somente  ser  estendida  aos

transportadores escolares não sindicalizados. Ademais, com a instituição da Taxa de

Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM -, instituída pela Lei

Estadual  nº  19.976,  de  2011,  a  fiscalização  do  setor  minerário  passou  a  ser

integralmente  custeada  pelos  agentes  econômicos  que  nele  atuam.  Assim,  uma

pequena  parte  dos  recursos  orçamentários  anteriormente  utilizados  para  essa

fiscalização poderão ser utilizados para compensar o orçamento estadual.

Por resgatar a legitimidade e a constitucionalidade de lei vigente, solicitamos aos

nobres pares a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.277/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Ana Néri, com sede no Município de

Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Ana Néri, com sede no

Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.
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Hélio Gomes

Justificação: O Grupo Espírita Ana Néri é uma entidade civil, sem fins lucrativos,

que tem por objetivo a prestação de assistência social, com o desenvolvimento de

programas  junto  a  jovens  e  crianças  em  risco  pessoal,  social  e  de  outras

especificidades.  O  Grupo  oferece  atividades  socioeducativas,  elabora,  promove  e

apoia  estratégias  e  ações  inovadoras  e  comprometidas  com  o  atendimento  às

necessidades do desenvolvimento da criança e do adolescente, além de outras ações

visando melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes.

Diante da importância do trabalho realizado pela entidade, contamos com o apoio

dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.278/2012

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 veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de

categoria, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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.

Parágrafo único - Nos Municípios com número de eleitores inferior ao estabelecido

no “caput” poderá ser credenciada uma clínica.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Zé Maia

Justificação:  Atualmente,  o  credenciamento  de  clínicas  médicas  e  psicológicas
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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 40.000 eleitores registrados no Município,  de acordo

com dados atualizados do TRE-MG. Minas Gerais é um Estado muito grande e com

características diversas. Em algumas regiões menos adensadas a distância entre os

Municípios,  muitos  deles  populosos,  é  muito  grande.  Assim,  percebe-se  que,  na

prática, uma parcela da população fica muito prejudicada quando precisa obter ou

renovar  a  carteira  de  habilitação,  pois  precisa  se deslocar  até  um Município  que

atenda aos requisitos  atuais  para a existência de clínicas médicas e psicológicas.

Dessa  forma,  a  determinação  de  que  em  cada  Município  seja  credenciada  pelo

menos uma clínica, independentemente do número de eleitores, tem o condão de

solucionar esse problema existente nos Municípios menores e, por sua vez, facilitar a

obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Considerando  a  importância  da  questão,  esperamos  contar  com  o  apoio  dos

parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.279/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Honorópolis,

com sede no Município de Campina Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de

Honorópolis, com sede no Município de Campina Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação Comunitária  do Distrito  de Honorópolis,  com sede no

Município de Campina Verde, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e

de  duração  por  tempo  indeterminado,  fundada  em  16/7/75.  Tem  por  finalidade

trabalhar para a promoção do desenvolvimento social e econômico da comunidade,

visando  à  melhoria  do  bem-estar  de  sua  população,  realizar  projetos  de  caráter
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social,  cultural,  recreação artística e educacional,  com ênfase no desenvolvimento

agrário,  proporcionando  aprendizado,  orientação  e  atividades  que  promovam  os

valores humanos com dignidade e respeito aos direitos essenciais e colaborar com o

poder público e as demais classes, com vistas a atingir a solidariedade social.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas, que não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, a concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema

importância para a entidade, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com órgãos estaduais,  viabilizando sua finalidade com maior  facilidade,

principalmente a ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  entidade  ao

Município de Campina Verde, torna-se imperativa à aprovação deste projeto de lei

pelos ilustres pares nesta 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 3.280/2012

Beneficia pessoas portadoras de deficiência física usuárias de transporte coletivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os veículos do transporte público coletivo a parar fora dos

pontos  de  parada  obrigatória,  para  o  desembarque  de  pessoas  portadoras  de

deficiência física.

Art.  2º -  Os passageiros enquadrados no art.  1º indicarão com antecedência os

locais de desembarque.

Art. 3º - O itinerário original da linha será respeitado.

Art. 4º - Fica vedada a parada nos corredores de grande movimento de veículos, a

serem definidos na regulamentação desta lei.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação: Hoje se pode dizer que são inúmeras as leis que buscam assegurar os
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direitos da pessoa com deficiência; no entanto, diante da dificuldade de aplicação de

muitas dessas leis, torna-se necessária cada vez mais a instituição de medidas que

visem à efetiva proteção dos direitos da pessoa com deficiência e à sua integração

social.

Existem milhares de portadores de necessidades especiais  que não conseguem

exprimir  sua  vontade  ou  são  impedidos  de  usufruir  os  mais  básicos  direitos

assegurados constitucionalmente, entre os quais o direito de ir e vir, por suas próprias

dificuldades e limitações.

Embora  haja  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  regras  destinadas  a  reduzir  as

imensas barreiras enfrentadas pelos portadores de deficiência física ou mental, tais

como o  preconceito,  a  discriminação e  inúmeros  outros  obstáculos  físicos,  essas

regras, além de se mostrarem insuficientes, são rotineiramente desrespeitadas.

A  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  com  deficiência  são  direitos

assegurados  na  Constituição  da  República.  A  Constituição  Estadual  também

assegura  direitos  à  pessoa com deficiência,  e o  governo de Minas,  por  sua  vez,

instituiu  o  Programa  Acessibilidade  Minas,  por  meio  do  Decreto  nº  43.626,  de

9/12/2004, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com deficiência física ou

mobilidade reduzida a edifícios de uso público de propriedade do Estado.

Este  projeto  de  lei  visa  a  viabilizar  o  transporte  público  para  pessoas  com

deficiência física, que, pela distância e pelos locais inadequados onde se localizam os

pontos de ônibus, praticamente não utilizam tal transporte.

Este projeto de lei visa a assegurar um direito essencial do ser humano - o direito

de  ir  e  vir  -,  principalmente  com  segurança.  Ao  mesmo tempo,  é  extremamente

relevante assegurar o acesso dos deficientes físicos ao transporte coletivo, um direito

básico de todos os brasileiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e da Pessoa com Deficiência

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.281/2012

Isenta  o  doador  de  sangue  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  em  concursos

públicos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao doador de sangue taxa

diferenciada  em  inscrições  de  concursos  públicos  realizados  pela  administração

direta e indireta, fundações públicas e universidades públicas do Estado.

§  1º  -  Para  obtenção  do  direito  a  que  se  refere  o  art.  1º,  o  doador  terá  que

comprovar a doação de sangue, que deverá ser realizada pelo menos duas vezes em

um período de doze meses.

§ 2º - Para o gozo do benefício previsto nesta lei, considera-se somente a doação

de sangue a órgãos oficiais ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por

Município.

Art. 2º - A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através

de  apresentação  de  documento  expedido  pela  entidade  coletora,  que deverá  ser

juntado no ato de inscrição.

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente,  suplementadas,  se

necessário.

Art.  4º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  devendo  ser

regulamentada pelo Poder Executivo.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação:  Sabemos  que  o  ato  de  doar  sangue  não  pode  ser  objeto  de

comercialização.  Não  é  a  intenção  desta  lei  contrariar  essa  premissa,  mas,  sem

dúvida, o direito estabelecido nesta lei seria uma forma de contemplar o doador que,

mesmo sem haver campanha de coletagem ou outro tipo de estímulo, como pedidos

de parentes, amigos ou conhecidos, regularmente comparece nos órgãos oficiais e

faz a doação. Há casos em que o doador adota essa postura como compromisso de

vida.

Sendo assim, não vemos nenhum problema em fazer a cobrança diferenciada das

taxas de inscrição em concursos públicos, principalmente porque o candidato não faz

a doação e obtém automaticamente a isenção. Ressalte-se que, para obter a isenção,

o candidato, conforme estabelecido, deverá possuir histórico de doação.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento
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Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 170/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.282/2012

Dispõe sobre a reserva de vagas para idosos, portadores de deficiência e gestantes

nas  praças  de  alimentação  dos  “shoppings  centers”,  restaurantes  e  outros

estabelecimentos do setor gastronômico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a reserva de vagas para idosos, portadores de deficiência e

gestantes nas praças de alimentação dos “shoppings centers”, restaurantes, galerias

e outros estabelecimentos do setor gastronômico.

Art. 2º - Ficam reservados, no mínimo, 10% (dez por cento) das vagas nas praças

de alimentação dos “shopping centers”,  restaurantes e outros estabelecimentos do

setor gastronômico, para portadores de deficiência, gestantes e idosos, nos termos

da Lei  nº  10.741,  de 2003 – Estatuto do Idoso – no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

Art. 3º - Os estabelecimentos também terão de adaptar assentos para cadeirantes,

o que implica na implantação de rampas ou elevadores com portas que permitam a

passagem de cadeiras de rodas, além de aparelhos sanitários apropriados para o uso

de deficientes.

Art. 4º - O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às sanções

previstas no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 1990.

Art. 5º - Os estabelecimentos empresariais terão o prazo máximo de 120 (cento e

vinte) dias, a contar da data da publicação desta lei, para se adaptarem.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação: A Constituição Federal, no “caput” do art. 5º, busca a igualdade entre

cidadãos, sendo fundamental a adequação de todos os setores da sociedade para

que seja possível maior integração dessa parcela populacional.

O Estado, a sociedade e a família têm o dever de assegurar ao idoso, e às pessoas

portadoras de deficiência todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação

na comunidade, defendendo sua dignidade, o bem-estar e o direito à vida e ao lazer.
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Por isso, tem por objetivo esta proposição resguardar o direito dos idosos, pessoas

portadoras de deficiência e gestantes, criando mais um instrumento para o regular

exercício da cidadania desses cidadãos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 74/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.283/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade da informatização de todas as receitas médicas e

odontológicas expedidas no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a digitação em computador de todas as receitas e relatórios

médicos e odontológicos expedidos pelas unidades de saúde do Estado de Minas

Gerais.

§ 1º - Entende-se por unidades de saúde todos os hospitais públicos e particulares,

clínicas, consultórios médicos e ambulatórios da rede pública ou privada, postos de

saúde e qualquer outro tipo de unidade de atendimento médico instalados no Estado

de Minas Gerais.

§ 2º -  A única parte da receita que poderá ser manuscrita será a assinatura do

médico  com  o  seu  respectivo  carimbo,  constando  o  número  de  inscrição  nos

Conselhos Regionais de Medicina ou de Odontologia.

Art. 2º – É obrigatório constar nas receitas informações de suma importância, tais

como o nome da substância, a posologia, o princípio ativo, a dosagem e a forma de

apresentação do medicamento (líquido, comprimido, supositório).

Art. 3º - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão competente para

proceder à fiscalização desta lei.

Art.  4º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação: Médico com letra difícil de entender é algo que a maioria das pessoas

já conhecem.  Atribuições  em excesso,  pressa,  grande número  de pacientes  para
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atender, costume, hábito podem até ser justificativas para má caligrafia, mas, quando

se trata de saúde, não pode haver dúvidas, incertezas nem equívocos. Ingerir um

medicamento errado devido à não compreensão do que estava escrito  na receita

pode gerar sérios riscos.

Tentar entender letra de médico e dentista é tarefa análoga a aprender um novo

idioma - daqueles bem difíceis. Esse é um consenso entre pacientes e profissionais

do ramo farmacêutico. No Código de Ética Médica e em leis federais, estaduais e

municipais, há uma série de recomendações - e punições - quanto à legibilidade da

caligrafia dos médicos. Mas um receituário ou prontuário escritos de forma legível

ainda são raridade nos balcões de farmácias, drogarias e hospitais.

É tão sério e delicado o assunto que, por exemplo, um médico pode recomendar ao

seu paciente diabético o remédio Daconil, mas se a letra dele não for legível é muito

fácil que aquele medicamento seja confundido com o Dactil, cujo uso é indicado para

casos de gravidez de risco. Somente se consegue dirimir a dúvida perguntando ao

paciente o que ele está sentindo.

O próprio Código de Ética Médica, em seu art. 39, trata do assunto:

“É vedado ao médico:

Art. 39º - Receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em

branco folhas  de  receituários,  laudos,  atestados  ou quaisquer  outros  documentos

médicos”.

Infelizmente escrever de forma ilegível é um mau hábito geral dos médicos e dos

dentistas, constituindo um dos problemas mais graves da área da saúde no Brasil. O

uso incorreto de remédios é a maior causa de internações por intoxicação.

Nos hospitais, os prontuários ilegíveis também acabam por dificultar o trabalho das

equipes de enfermagem e de farmácia.

Além de propiciarem maior segurança ao cidadão, os sistemas computadorizados

tornam mais fácil a vida dos farmacêuticos e dos enfermeiros, que frequentemente

precisam  ligar  para  o  médico  ou  conversar  com  o  paciente  para  descobrir  qual

remédio foi pedido.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.131/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.284/2012

Institui o Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação e a Semana Estadual

da Mobilização Social pela Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mobilização Social pela Educação, a ser

comemorado no dia 28 de abril de cada ano.

Art. 2° - Em todo mês de abril, a partir da entrada  em vigor desta lei, na semana do

dia 28, serão desenvolvidas atividades para a mobilização social pela educação.

Art. 3° - As atividades a que se refere o art. 2º p assam a integrar o calendário oficial

do Estado.

Art. 4° - São objetivos da Semana Estadual da Mobil ização Social pela Educação:

I - conscientizar a sociedade, sobretudo os pais e educadores, sobre a importância

do acompanhamento da vida escolar das crianças e dos adolescentes;

II - incentivar a formação de grupos voltados para as questões socioeducacionais,

respaldadas pela identidade sociocultural, nas instituições públicas e privadas;

III  -  incentivar  a  participação  comunitária,  ativa  e  permanente,  na  defesa  da

qualidade da educação como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV - promover o acesso democrático às informações sobre métodos educacionais,

inclusive com relação às pessoas com necessidades especiais;

V - incentivar a participação da sociedade na gestão democrática do ensino público;

VI - promover a valorização do profissional da educação;

VII  -  promover  o  respeito  à  liberdade  e  o  apreço  à  tolerância,  objetivando  a

erradicação da violência escolar.

Parágrafo único - A universalidade da educação, como instrumento da democracia,

deverá alcançar todas as localidades do Estado e todas as camadas sociais nele

existentes.

Art.  5º  -  As  autoridades  públicas  estaduais,  por  meio  dos  órgãos  competentes,

promoverão atividades que garantam o cumprimento dos objetivos da mobilização,

podendo ser, entre outras:

I - a confecção e a distribuição de panfletos para conscientização sobre os objetivos
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a que se refere o art. 4º desta lei;

II  -  criação de evento  voltado à divulgação e à  concretização dos objetivos  da

mobilização social pela educação;

III - a divulgação, em meios de comunicação públicos e privados, dos objetivos da

mobilização social pela educação;

IV - a realização de ciclo de palestras voltadas ao cumprimento dos objetivos desta

lei.

Art.  6º  -  A realização  da  semana  a  que  se  refere  esta  lei  ficará  a  cargo  das

autoridades do poder público estadual.

Art. 7º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Pinduca Ferreira

Justificação:  A  Constituição  Federal  garante  a  todos  os  cidadãos  o  direito  à

educação de qualidade. Destarte, é um dever da sociedade cobrar do Estado a oferta

desse serviço.

A educação de toda criança começa dentro da própria família, em cujo o seio os

pais transmitem valores éticos e morais para a formação do caráter pessoal dos seus

filhos. Com a globalização, muita coisa mudou e a educação das nossas crianças

também. Pai e mãe, que antes tinham uma participação mais efetiva na educação

dos seus filhos, são obrigados a trabalhar e a deixá-los numa creche, com uma babá,

com os avós, com um parente próximo ou até mesmo com um vizinho. Muitas dessas

pessoas  não  estão  preparadas  para  acompanhar  a  educação  escolar  dessas

crianças, que, sem a participação dos responsáveis, têm dificuldade para obter um

melhor  aprendizado.  Assim,  a mobilização pretendida por este projeto é de suma

importância para aproximar alunos e pais. Além disso, a participação dos pais na vida

escolar de seus filhos é indispensável para que possam verificar se os direitos deles

estão sendo assegurados, ou seja, se estão tendo uma educação de qualidade.

Participar  das  atividades  escolares  e  das  lições  de  casa,  além  de  garantir  a

consciência  necessária  para  a  cobrança  de  uma escola  com  qualidade,  também
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assegura uma melhoria do próprio sistema em si, uma vez que toda a sociedade vai

estar  mais  vigilante,  sem  falar  na  integração  no  interior  das  famílias,  outra

consequência positiva da mobilização.

A escolha do dia 28 de abril é coerente, pois nesse dia se comemora o Dia da

Educação,  data  consagrada  a  esse  importante  instrumento  de  aquisição  e  de

transmissão de cultura.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.285/2012

Altera a Lei  n° 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  q ue consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (…)

§ (...)  -  Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para 12% (doze por cento) nas

operações internas com bicicletas, bem como com peças, partes e acessórios para

fabricação desse veículo.

§  (...)  -  Para  fins  de  compensação da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto  no  parágrafo  anterior,  não  compensada  pela  elevação  do  consumo  e

fabricação  de  bicicletas,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  aumentar  a  carga

tributária  nas  operações  internas  com  produtos  considerados  não  essenciais  e

supérfluos,  no  percentual  suficiente  para  a  recomposição  da  receita  tributária  do

imposto, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

a partir de 1º de janeiro de 2013.

Sala das Reuniões, 21 de junho de 2012.

Carlin Moura

Justificação:  As  políticas  fiscal  e  tributária  devem  estar  a  serviço  do

desenvolvimento e do crescimento do setor produtivo e, sobretudo, do bem-estar da
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população. Por esse motivo, o presente projeto visa a redução da alíquota de ICMS

de 18% para  12% nas operações internas com bicicletas  e  com peças,  partes  e

acessórios usados para fabricação desse veículo.

Cabe destacar que a proposição em questão tem objetivos muito mais amplos do

que a simples redução da taxa tributária. A redução beneficia de forma direta tanto

usuários e consumidores quanto fabricantes e distribuidores de bicicletas.

A atual realidade é que o trânsito encontra-se repleto de automóveis motorizados de

uso individual,  preterindo-se,  portanto,  o  uso de  transportes  coletivos  e  o uso da

bicicleta, sendo que esta última tem como benefício não só a portabilidade como a

preservação do meio ambiente e a possibilidade de uma vida mais saudável aos seus

usuários.  Como prova disso,  observa-se  a  Lei  nº  16.939,  de  2007,  que institui  a

política de incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas Gerais por entender ser

esse um meio de transporte importante para ampliação das formas de circulação,

para a infraestrutura do Estado e para a saúde da população.

A redução  para  12%  não  se  limita  a  beneficiar  os  usuários,  pois  a  subalínea

acrescida se refere a peças, partes e acessórios para fabricação de bicicletas, o que

resulta em maiores incentivos à industria, gera por consequência novos empregos e

traz maior sustentabilidade ao desenvolvimento do Estado, que ainda carece de uma

grande fábrica desse produto.

Ressalta-se ainda a existência  de inúmeros operários  espalhados pelas  regiões

industriais do Estado, como no Vale do Aço e Contagem, que dependem de suas

bicicletas  para,  rotineiramente  e  ainda  de  madrugada,  chegar  ao  seu  local  de

trabalho.

Trata-se, portanto, de uma espécie de efeito dominó, que começa pela redução da

alíquota de ICMS, passa pelo incentivo ao desenvolvimento sustentável e industrial

do Estado e termina com grande benefício para população, que terá uma vida mais

saudável e um trânsito menos caótico para enfrentar a cada dia.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.319/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à



1269
____________________________________________________________________________

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para aumentar o policiamento ao

longo da Av. Antônio Carlos, em Belo Horizonte, com vistas à diminuição dos índices

de violência na via. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.320/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Cidades pedido de providências em face do não cumprimento, pela PH

Service, de acordos definidos em convenção coletiva de trabalho de 2012.

Nº 3.321/2012, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à

CBTU pedido de providências em face do não cumprimento, pela PH Service, de

acordos  definidos  em  convenção  coletiva  de  trabalho  de  2012.  (-  Distribuídos  à

Comissão do Trabalho.)

Nº 3.322/2012, da Deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Gonzaga  Paes  Landim  pela  posse  no  cargo  de

Superintendente da Sudene. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  3.323/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Fazenda pedido  de  informações  sobre  os  valores  arrecadados  nos

últimos cinco anos com a Taxa de Segurança Pública. (- Semelhante proposição foi

apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Segurança  Pública.  Anexe-se  ao

Requerimento nº 766/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  3.324/2012,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre a destinação dos recursos

arrecadados nos últimos cinco anos com a Taxa de Segurança Pública, inclusive o

percentual destinado ao Corpo de Bombeiros Militar.  (-  Semelhante proposição foi

apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Segurança  Pública.  Anexe-se  ao

Requerimento nº 766/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 3.325/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para implantar

serviço de atendimento psicológico no Núcleo Especializado de Promoção e Defesa

dos Direitos da Mulher.

Nº 3.326/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para implantar

serviço de atendimento médico no Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos
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Direitos da Mulher. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 3.327/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a implantação

de  vara  especializada  de  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher  nas

Comarcas de Itajubá e de Divinópolis. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.328/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Divinópolis pedido de providências a fim

de que seja firmado convênio com a Sociedade de Assistência a Pobres, com sede

em Divinópolis, para a realização de cursos profissionalizantes destinados a famílias

monoparentais (de mães e filhos). (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.329/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas à

realização  de  cursos  de  formação  e  capacitação  continuada  para  qualificar  o

atendimento, por parte dos profissionais de segurança pública, a mulheres vítimas de

violência. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.330/2012, da Comissão Especial da Violência contra a Mulher, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências

com vistas à implantação de casa-abrigo em Itajubá para atendimento a mulheres

vítimas de violência. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, é evidente que não temos quórum para

continuar os trabalhos. Peço a V. Exa. o encerramento de plano da reunião.

O Deputado Rogério Correia - Verificação, Sr. Presidente.

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 oito  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.545/2011 e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
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2.382/2011, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Presidência dos Deputados Duarte Bechir e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei nº 2.856/2012; aprovação - 2ª Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura

da  reunião  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado

Rogério  Correia;  aprovação  -  Inexistência  de  quórum  especial  para  votação  de

proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei complementar - Votação, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.781/2012;  requerimento  do  Deputado Antônio  Júlio;

deferimento;  discursos  dos  Deputados  Ulysses  Gomes,  Antônio  Carlos  Arantes  e

Dalmo  Ribeiro  Silva;  votação  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;

prejudicialidade  das  Emendas  nºs  1  a  10,  13  e  14;  votação  da  Emenda  nº  11;

rejeição; votação da Emenda nº 12; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.745/2011;  apresentação  das  Emendas  nºs  21  a  30;  encerramento  da

discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.086/2012; discurso do

Deputado Pompílio Canavez; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Jayro Lessa - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo

Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
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Ivair Nogueira - Liza Prado - Luiz Henrique -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider  Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Tadeu Martins Leite -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duarte  Bechir)  -  Às  20h12min,  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.

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, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.856/2012 (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.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, é sobre esse projeto que gostaria de

suscitar  uma questão de ordem. V.  Exa.  poderia suspender  a reunião  por  alguns

minutos, para que façamos um acordo sobre esse projeto?
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Antônio  Júlio,  vai  suspender  a  reunião  por  cinco  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 Rogério Correia em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que os  Projetos  de  Lei  nºs

2.745/2011 e 3.086/2012 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.

A Presidência  verifica,  de  plano,  que não há quórum especial  para  votação de

proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei complementar, mas que o há

para a apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.781/2012, do Governador do Estado,

que institui o Fundo Estadual de Café – Fecafé. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 7, que apresenta. A Comissão

de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 7,

da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 8 a 14, que apresenta. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 1,  que apresenta,  e pela rejeição das Emendas nºs  11 e 12,  da Comissão de

Política  Agropecuária.  No decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma

emenda do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o nº 15. Vem à Mesa requerimento

do Deputado Antônio Júlio em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nº 15

ao  Projeto  de  Lei  nº  2.781/2012.  A  Presidência  defere  o  requerimento  de

conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero, rapidamente, compartilhar a discussão desse projeto importante para Minas
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Gerais, tanto representa o café para o nosso Estado. A criação de um fundo estadual

para a cadeia agroindustrial do café é uma antiga demanda do setor cafeeiro e vem

como resultado de muita discussão e mobilização das lideranças e dos produtores

mineiros;  mobilização  essa  da  qual  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  desta  Assembleia  participou  ativamente,  pela  grande  liderança  de

nosso amigo, Deputado Antônio Carlos Arantes.

A criação, em 2011, do Fórum da Cadeia Produtiva do Café contribuiu para essa

construção, criando ambiente favorável para se avançar em direção à instituição do

Fundo  Estadual  de  Café,  o  Fecafé,  que  chega  com  a  finalidade  de  dar  suporte

financeiro ao planejamento e às ações relacionadas com a cadeia produtiva do café

no Estado,  exercendo tanto  funções  programáticas quanto de  financiamento  e de

garantia em operações de crédito.

Essas  discussões,  Sr.  Presidente,  demonstraram  a  importância  de  um  fundo

mineiro  direcionado para a  geração de tecnologia  em nosso Estado,  talvez como

principal forma de incentivo público para este produto, que é o segundo da pauta de

exportação do Estado, atrás apenas do minério de ferro.

Hoje, a produção tecnológica nacional se concentra no Estado de São Paulo. É

fundamental,  então,  para os  mineiros,  que Minas,  como maior  produtor  do Brasil,

responsável por 52% da produção nacional, invista cada vez mais em tecnologia para

aumento da produtividade e da qualidade de nosso café. É fundamental também que

invista  em  estudos  estratégicos  e  de  mapeamento  do  parque  cafeeiro,  em

desenvolvimento de estudos de inteligência comercial com análise de oportunidades,

auxiliando, assim, os produtores e as empresas e garantindo o seu sucesso tanto no

mercado interno quanto no externo.

Apoiar esse setor em Minas significa dar apoio para mais da metade dos Municípios

mineiros, que têm no café uma importante base de suas economias - hoje, mais de

600 Municípios têm forte base econômica no café. É uma cultura que emprega muita

mão de obra, não apenas nas lavouras, mas também na cadeia produtiva como um

todo. Além disso, apresenta um faturamento por área muito bom, em comparação

com outras atividades agropecuárias. Em Minas, nobres Deputados e Deputadas, ao

se comparar o IDH com as áreas plantadas com café, fica evidenciado que, quanto
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maior a área plantada, maior o IDH do Município. Mas a cultura está associada não

apenas à geração, mas também à distribuição de renda, sendo um importante fator

de inclusão social.

O Brasil é o maior produtor do mundo. Minas é o maior produtor do Brasil. E o

nosso  Sul  de  Minas  é  o  maior  produtor  de  Minas.  E,  em  termos  de  qualidade,

podemos afirmar, com orgulho, que o café do Sul é o melhor do Brasil.  Os cafés

produzidos no Sul de Minas foram destaque do primeiro concurso de cafés naturais

promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. Dos 19 cafés selecionados

para a final, nada mais, nada menos do que 16 são do Sul de Minas - de 19, 16,

repito -, sendo o primeiro colocado e outras nove amostras de fazendas de Carmo de

Minas, Município da nossa região da Serra da Mantiqueira.

Atualmente, o Sebrae-MG é responsável pelo projeto de internacionalização do café

da região da Serra da Mantiqueira, que no ano passado recebeu o selo de indicação

de  procedência  para  cafés  produzidos  em  22  Municípios.  A região  conquistou  a

indicação de procedência, um grande avanço para os nossos produtores.

Iniciativas  deste  tipo  são  fundamentais  para  adquirirmos  independência  e

agregarmos valor ao nosso produto; por isso, a extrema importância da emenda ao

projeto de lei do Fecafé, aprovada pela Comissão de Agropecuária e pela Comissão

de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária,  prevendo  que os  estudos  e  produtos

tecnológicos estratégicos sejam produzidos com participação de instituição pública de

pesquisa localizada no Estado, assim como a emenda que propõe a inclusão de um

pesquisador representante do Polo de Referência de Excelência do Café.

Outra  emenda  importante,  também  defendida  na  audiência  pública  desta  Casa,

destinada  especialmente  a  colher  subsídios  para  o  aprimoramento  do  texto

legislativo, é a que estabelece que o Fecafé atue também como fundo garantidor para

pequenos  empreendedores  rurais  e  agroindustriais  da  cadeia  do  café,  função

necessária para que os  pequenos  também consigam ter  acesso aos recursos do

fundo.

Assim, vimos manifestar todo o nosso apoio à instituição desse fundo estadual. Ele

vem em boa hora; vem complementar as importantes ações do Funcafé, o Fundo de

Defesa da Economia Cafeeira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Criado  em  1986  e  gerenciado  pelo  Departamento  de  Café  do  Ministério  da

Agricultura,  esse  fundo  federal  tem  sido  importante  instrumento  de  apoio  à

cafeicultura no Brasil, criando condições para que o produtor valorize o seu produto.

Como afirmou o Superintendente da Área de Café da Cooparaiso, Francisco Ourique:

“O produtor é quem pode fazer a valorização do produto. Para isso, o segredo é gerir

o fluxo de caixa, e o segredo para enfrentar o mercado é gerir o produto”. Para ele, o

planejamento estratégico da cafeicultura é fundamental. O produtor precisa ter lucro,

mas, sozinho, ele não consegue. Por isso o apoio desse fundo e do Funcafé são

fundamentais.  Em  2012,  o  Funcafé,  fundo  federal,  vai  disponibilizar

R$2.055.000.000,00, que vão proporcionar mais tempo para o produtor diluir a sua

safra e conseguir melhores preços no mercado. Estão previstos R$1.500.000.000,00

para  estocagem;  R$500.000.000,00  para  as  linhas  de  custeio  e  colheita;

R$200.000.000,00 para  capital  de  giro das indústrias  e  R$250.000.000,00 para  a

aquisição de café. Por coincidência, ontem o Ministério da Agricultura e Pecuária –

por cobrança dos produtores, é importante registrar que houve um atraso – autorizou

o crédito de financiamento da cafeicultura. Todos esses valores estarão disponíveis

em  vários  bancos.  Numa  outra  oportunidade,  com  um  pouco  mais  de  tempo,

detalharemos cada um dos valores e cada possibilidade para que os produtores se

beneficiem.

Mais  uma vez,  Sr.  Presidente,  quero  registrar  a  liderança do Deputado Antônio

Carlos Arantes, Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

que tem grande capacidade de aglutinação e mobilização, mostrando que o setor

cafeeiro  em  Minas  Gerais  é  forte,  mas  também  tem  nesta  Casa  lideranças

responsáveis,  antenadas  e  dispostas  a  defender  esse  importante  setor  da  nossa

economia.

Antes  de  finalizar,  aproveito  a  oportunidade  para  convidar  todos  os  que  se

interessarem a participar conosco da Expocafé, que se inicia amanhã na cidade de

Três Pontas,  que, aliás,  contará com a presença da própria Comissão de Política

Agropecuária e  Agroindustrial.  O  nosso Deputado  vai  falar  sobre  esse importante

setor e também poderá anunciar que esse fundo criado pelo governo do Estado vem

em sintonia com esse importante momento do café em Minas Gerais. Esse setor da
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nossa economia merece mais atenção e investimento. Com certeza, para alguns essa

iniciativa é tardia, mas para outros é um bom momento para investirmos. A nossa

expectativa  é  que,  a  partir  da  criação  desse  fundo,  os  recursos  possam  ser

rapidamente liberados para ajudar de fato o nosso produtor, que, na ponta, é quem

mais  sofre,  mais  precisa de apoio,  de incentivo,  de orientação e  de  suporte para

superar os desafios da agricultura, sobretudo na vida do produtor.

Por fim, o nosso apoio a essa importante ação em parceria com o governo federal e

com o Ministério  da Agricultura, que com certeza fará com que o nosso café, em

especial o do nosso Sul de Minas - hoje a nossa Mesa é toda sul-mineira: Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes -, que é o melhor do

Brasil, o melhor do mundo, somado ao café de Minas Gerais, seja cada vez melhor e

mais  referência.  Os  melhores  IDHs  das  cidades  mineiras  estão  onde  há  maior

produção de  café.  Isso  mostra  que o  café  não  é  somente  um  fator  de  potencial

econômico, mas social, porque gera emprego, distribui renda e qualifica a vida das

pessoas, sobretudo nas nossas pequenas cidades.

Muito obrigado. Obviamente, contamos com o apoio de todos. Parabéns a todos

que lutaram por isso e se mobilizaram todos esses anos. Registro essa ação,  na

pessoa do nosso Deputado Antônio Carlos Arantes, essa grande liderança, que é a

grande referência do setor, e encaminho favoravelmente à votação desse projeto.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, gostaria de falar com muita

satisfação, pois, no nosso entendimento, este é um momento histórico para o Estado

e para o setor de café. Para o Estado porque a sua economia depende muito da

economia cafeeira. O café está presente em mais de 500 cidades, e 400 cidades

mineiras têm no café a sua atividade principal na geração de renda e principalmente

na geração direta de emprego.  Minas Gerais produz a metade do café do Brasil.

Neste ano, devemos chegar a aproximadamente 45 milhões de sacas de café e, se

bobear, até mais. A metade desse café sai de Minas Gerais. São mais de 2 milhões

de  empregos  diretos  no  campo.  Podemos  dizer  que  parte  desses  empregos  são

diretos para aquele cidadão que no dia a dia trabalha na cafeicultura como única

atividade da sua família.  Se comparássemos aos números do mundo, que produz

120, 130 milhões de sacas de café, um terço do café produzido no mundo, ou seja,
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por volta de 40 milhões de sacas saem do Brasil, e a metade do café que sai do País

sai de Minas Gerais. Significa dizer que, se Minas Gerais fosse um país, se não fosse

o primeiro país do mundo seria o segundo, porque tem a bianualidade do café. A

importância de Minas Gerais na produção do café é muito grande na produção do

Brasil.

Não havendo uma política mundial muito clara que valorize o produtor no Brasil - e

ainda há muito a ser feito aqui -, podemos dizer que vale a pena fazer uma política,

não diremos paralela, Deputado Ulysses Gomes, um grande parceiro nessa proposta

e em todas as ações para o bem da cafeicultura, pois é de uma região bastante

produtora de café, a região de Itajubá, no Sul de Minas. Aquela região produz muito

café. Vale a pena ter uma política parceira, uma política alternativa, não sei se essa é

a palavra certa, mas que contribuísse com a política brasileira do café. Vale a pena ter

esse acréscimo de apoio ao produtor rural.

O Fecafé é um projeto do Governador Anastasia. Há três anos, viajamos com ele e

com o Secretário de Obras Carlos Melles, um dos maiores conhecedores de café e

Presidente da Cooparaíso há mais 20 anos, que conhece muito de café. Na época,

falávamos  com  o  ex-Governador  Aécio  que  não  era  possível  que  Minas  Gerais

ficasse apenas aguardando a política maior do Brasil em café. Era preciso haver uma

política  parceira  na  cafeicultura.  Depois,  há  dois  anos,  reunimo-nos  com  o

Governador Anastasia no Palácio das Mangabeiras, e ele se comprometeu conosco

que,  se  fosse  eleito,  colocaria  em  prática  um  projeto,  uma  política  de  apoio  à

cafeicultura. Aí nasce o Projeto de Lei nº 2.781/2012, com o intuito de fortalecimento

da política cafeeira em Minas Gerais. Um projeto que inicia com praticamente 100

milhões em três anos. Quando se analisa que produzimos mais de 20 milhões de

sacas de café por ano, em três anos, isso daria mais de 70 milhões de sacas de café

e pouco mais de R$1,00 por saca. No início, esse volume não interfere diretamente

no preço de café do mercado, mas tudo que nasce nasce menor e cresce. Então é

um  gesto,  ou  melhor,  uma  ação  prática,  oportuna,  que  pode  crescer,  sim.  Vai

depender da nossa liderança, do nosso trabalho, do convencimento e do resultado da

aplicação desse dinheiro.

Todos da nossa Comissão de Política Agropecuária o Deputado Romel Anízio, o
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Deputado Rômulo Viegas, que foi da comissão e contribuiu bastante, o Deputado

Doutor Viana, o Deputado Tiago Ulisses e o Deputado Fabiano Tolentino - estão aqui.

Além desses, o Deputado Ulysses Gomes, mesmo não sendo da comissão,  hoje,

como relator, tem dado uma contribuição importante para esse projeto.

Então, estamos felizes porque o governo entendeu a importância de criar um fundo

que venha a atuar na promoção da cafeicultura em Minas Gerais. Esse fundo, minha

gente, não serve para financiar o grande produtor; o grande produtor será beneficiado

porque, por esse projeto, vai-se beneficiar  a área tecnológica, a pesquisa. Para a

Epamig, uma empresa séria, competente, responsável pelo avanço tecnológico, pelo

avanço da produtividade no Brasil, hoje faz diferença haver recursos para se trabalhar

mais com pesquisas.

Agora, a verdade é a seguinte: esses recursos precisam atender, principalmente, a

agricultura  familiar.  A  metade  da  produção  mineira  está  no  Sul  de  Minas,  e

praticamente  70%,  80%  dessa  cafeicultura  estão  nas  montanhas,  e  isso  é  uma

preocupação. É uma preocupação porque hoje há avanço tecnológico, equipamentos

como corredeiras mecânicas e outros que são usados na condução da lavoura, no

seu  dia  a  dia,  e  muitas  vezes  o  pequeno  produtor  não  tem  acesso  a  eles,

principalmente onde existe a agricultura de montanha, cujo custo de produção é muito

alto.

Além disso, a cada dia mais mão de obra está faltando. A moçada nova não quer

mais ir para o morro apanhar café não; não quer ir tomar poeira nem o orvalho da

madrugada. Falo isso porque conheço, sou produtor, sou da roça, já apanhei muito

café e sei o quanto é difícil. Esse público não quer mais ir para lavoura de café, então

começa a faltar mão de obra na cafeicultura, outra preocupação, porque se aumenta

muito o custo de produção e se começa, a partir daí, a extinção de grande parte dos

produtores.

Fazemos um apelo: o governo federal precisa intervir rapidamente no mercado. Não

conheço país nenhum no mundo que não proteja a sua economia e que não proteja a

sua produção, e o café é a grande economia de Minas e do Brasil, basta olharmos a

balança comercial,  o  PIB,  em que ele  tem uma influência  muito  forte.  Mas ainda

estamos  vendo  o  governo  bater  cabeça,  sem  a  definição  de  uma  política  de
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intervenção e mercado. O café esteve a R$540,00 há pouco mais de seis meses; hoje

já está por volta de R$340,00. Na hora em que o produtor começa a colher o seu

café, começa a colocar o seu café à disposição do mercado, o preço vai para baixo.

Aí, ele continua endividado, continua - como diz o ditado popular - trocando cebola:

trabalha, trabalha e acaba não tirando proveito de um mercado mais forte. Essa é

uma preocupação, e o governo federal precisa entender que deve haver mecanismos

que regulem o mercado, que deem garantia de preços acessíveis aos consumidores,

mas também dignidade aos produtores. Peço ao Ministério da Agricultura, ao governo

federal que ouça mais o setor.

Em Três Pontas haverá a Expocafé, o melhor evento de café do Brasil,  e nesta

semana faremos uma audiência pública para discutir o nosso Fundo Estadual do Café

e o Código Florestal, com a participação do Deputado Paulo Piau. Vamos cobrar do

governo federal ações de intervenção no mercado, de forma a colocar dinheiro do

Fundo Nacional do Café - Funcafé -, e não dinheiro de outro setor. Não é dinheiro que

iria para habitação popular nem para saúde; é o dinheiro que já existe no Funcafé,

que precisa ser utilizado nesses momentos em que o café começa a cair de preço,

em que os produtores estão começando a ficar preocupados, já que choveu e não é

normal chover nessa época. Como choveu, a qualidade do café diminui; existe muito

café no chão e, para levantar esse café, que tem qualidade baixa, o custo é muito

alto. Então precisamos e esperamos que o Ministério da Agricultura esteja conosco e

possa fazer ações importantes na proteção da economia cafeeira do Brasil.

Os  nossos  cumprimentos  ao  Governador  Antonio  Anastasia,  que  entendeu  a

importância da criação do fundo, e aos nossos Deputados que estão mobilizados pela

aprovação.  Independentemente de partido,  independentemente de  bancada,  todos

estão olhando o bem do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva -  Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir,  que

preside  esta  reunião  extraordinária.  Caríssimos  parlamentares,  amigos  e  TV

Assembleia,  boa  noite.  Devo  dizer  da  minha  enorme  satisfação  em  poder  votar

favoravelmente a esse projeto.

Em primeiro lugar, necessário se faz aqui render homenagens e agradecimentos ao

nosso caríssimo Governador Professor Antonio Anastasia. No eixo da sua campanha
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ao governo do Estado, deu prioridade a setores importantes, como o leite, o café e a

cachaça. Com certeza, faz parte do seu governo a instalação oficial, com a criação de

lei, do Fundo Estadual do Café.

Caríssimos  companheiros,  tenho  motivos  de  sobra  para  comemorar,  muito

alegremente,  esse  projeto.  Em  2004  inauguramos,  na  Assembleia  Legislativa,  a

Comissão Especial do Café. À época, o Deputado Paulo Piau presidiu os trabalhos.

Percorremos todo o Estado de Minas Gerais, principalmente as regiões produtoras.

Hoje o Sul de Minas é o maior produtor de café do Estado, com 52% da produção,

com um café de excelente qualidade, sempre premiado em Nova Iorque e no exterior.

Percorremos o Estado e ouvimos todo o segmento cafeeiro, empresários, produtores

e indústrias, e pudemos verificar a necessidade de uma lei específica para traçar o

destino do mundo cafeeiro do Estado de Minas Gerais.

Passamos  por  várias  crises,  e  as  dificuldades  foram  muitas.  Houve  a  grande

marcha em Varginha, quando os cafeicultores estavam em uma situação dificílima,

em decorrência do preço não sustentado pelo governo federal. As políticas públicas

do café nunca tinham sido atendidas, apesar das reiteradas reivindicações, iniciadas

por Minas Gerais, pelo meu Sul de Minas e pelos maiores produtores. Com certeza,

com o compromisso do nosso Governador, à época como Vice-Governador, e com a

vinda desse projeto, aperfeiçoado pelas comissões, teremos agora um mecanismo

forte e vigoroso para que todo o mundo cafeeiro possa, sem dúvida alguma, produzir

com a qualidade de sempre e com segurança, pois o Governador nos oferece meios

para a sustentabilidade das nossas lavouras e toda a estrutura necessária para o

aprimoramento de todo o Estado.

É necessário dizer que esse projeto foi longamente debatido, como bem lembrou o

Deputado Antônio Carlos Arantes, a quem saúdo como Presidente da Comissão, e

passou por todas as comissões. Este Plenário foi palco de tantas discussões maiores,

que trouxeram a palavra de todos aqueles que geram emprego e renda por longos e

longos anos, historicamente, em Minas Gerais.

Gostaria  também  de  cumprimentar  o  nosso  Secretário  de  Agricultura,  Elmiro

Nascimento,  que,  desde  o  primeiro  momento  do  seu  mandato,  teve  essa

preocupação, juntamente com todo o seu secretariado e com a Fetaemg. Gostaria de
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lembrar do Dr. Puliti  e das audiências públicas aqui realizadas com toda a classe

produtora, desde o pequeno até o maior produtor. Temos de lembrar sempre que a

produção de Minas é a maior do Brasil, com uma qualidade excepcionalíssima. E

para isso uma lei que pudesse garantir, com efetivação, com rigor e, principalmente,

com segurança – e, por que não dizer, jurídica -, o que temos de produzir, e estamos

produzindo, a nossa riqueza com café.

Então quero destacar a satisfação enorme. Chegamos aqui em 1999, e desde 2004

existe essa preocupação na Comissão Especial  do  Café.  Ouvimos tantas  coisas,

houve tantos entendimentos, reflexões, debates, e agora, brevemente, teremos uma

lei  específica.  Que  tenhamos  condições  de  trabalhar  em sintonia  com o  governo

federal, mas demonstrando a Minas Gerais que temos a nossa legislação própria, a

nossa garantia de mercado e as condições de portas de crédito abertas a todos os

nossos  cafeicultores.  Sabemos  das  dificuldades  que  eles  enfrentaram e  que  têm

enfrentado, os juros, as dificuldades bancárias, inclusive de mão de obra. Porém é

necessário falar das nossas economias extraordinárias, seculares no Sul de Minas e

em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  sendo  de  primeira  grandeza  e  de  primeiro

respeito para todo o Estado, para todo o Brasil e também para o exterior.

Temos, sim, muito a festejar. Iniciamos numa semana importante com a Expocafé

de Três Pontas, com a participação de toda a região, demonstrando o que há de

melhor na qualidade do café; os empresários na construção, inclusive, de propostas;

e  de todos os  nossos implementos  agrícolas.  Faço essa homenagem a todas as

indústrias que têm oferecido aos empresários da cafeicultura melhores condições,

inclusive as suas lavouras, garantindo assim melhor desenvolvimento, economicidade

e também mão de obra satisfatória.

Portanto, nesta quinta-feira, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

sob o comando do Deputado Antônio Carlos Arantes, estará em Três Pontas conosco.

Temos  de  festejar  com  todos  nesse  primeiro  momento,  nessa  primeira  hora  que

fazemos em nome do nosso Sul de Minas, em nome de Minas Gerais, voltando os

olhos  para  o  passado.  Um  olhar,  desde 2004,  de  um  projeto,  juntamente  com  o

Deputado  Paulo  Piau,  e  de  tantos  outros  que  fizeram  parte  da  nossa  Comissão

Especial da Cafeicultura, quando manifestamos a necessidade de que deveríamos ter
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uma legislação específica para o café. Felizmente agora, caríssimos Deputados, esse

projeto está praticamente votado no 1º turno, brevemente no 2º, e sancionado pelo

Governador, que assim assume o seu compromisso com os cafeicultores, com o café

de Minas Gerais, com o café para o Brasil.

Por diversas vezes, tivemos a oportunidade de renovar o nosso agradecimento e a

nossa homenagem a todos que participaram ativamente desse projeto, que Minas

aguardava há longos anos, desde o primeiro momento, mas que agora está fechando

um compromisso particularmente tão importante, que é o Fundo Estadual do Café. Há

exemplo  também  de  tantos  outros  empreendimentos  que  temos.  Tenha  certeza,

caríssimo Governador, de que, com a sanção desse projeto de autoria de V. Exa.,

teremos muito mais ânimo e fortalecimento das nossas lavouras cafeeiras, que são

as melhores do mundo. Os cafés são de qualidade. Temos viajado muito por Cristina

e Carmo de Minas. No nosso Sul de Minas, a qualidade é excepcional. A Expocafé

também irá demonstrar o que há de melhor: a melhor feira do Brasil. Já temos aqui

confirmadas  tantas  pessoas  ilustres  que  estarão  presentes,  inclusive  do  exterior,

conhecendo o que realmente produz o café, a qualidade, a tecnologia.

Então, Deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exa., como Presidente da Comissão,

bem como a Assembleia Legislativa, comemora esse momento importante para todos

nós.  Quero  enaltecer,  mais  uma  vez,  e  agradecer  o  cumprimento  do  nosso

Governador, quando manifestou interesse de encaminhar à Casa esse projeto, que

está  aperfeiçoado e pronto  para ser votado.  Com certeza,  essa votação será um

grande  passo  para  a  nossa  economia.  Temos  um  grande  patrimônio:  a  nossa

cafeicultura.  Parabéns a todos  que estão  desde  longos  e  longos  anos vivendo a

cultura centenária do café. Fico muito feliz.  Abraçando a todos, falamos da nossa

satisfação.  Esse  é  o  momento  importante  do  restabelecimento  da  autoestima de

todos aqueles que cuidam da nossas lavouras, sejam elas pequenas ou grandes.

Mas isso não interessa. O que interessa é o compromisso cumprido e honrado do

governo com a classe produtora de Minas Gerais. Esse é um passo importante para a

economia de Minas, do Brasil e do mundo. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
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Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 10, 13

e 14. Em votação, a Emenda nº 11. As Deputadas e os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 12.

As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(Pausa.)  Rejeitada.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.781/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.745/2011, do Governador do Estado,

que cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, no âmbito da

Secretaria  de  Estado de Saúde,  e  de  Médico  Perito,  no  âmbito da Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de

13/1/2005,  nº  15.474,  de 28/1/2005,  e a Lei  Delegada nº  174,  de 26/1/2007,  que

dispõe sobre as autoridades sanitárias  de regulação da assistência à saúde e de

auditoria  assistencial  do  SUS  e  institui  prêmio  por  desempenho  de  metas.  A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas nºs

1 a 17, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação

do projeto,  com as Emendas nºs  1,  2 e 4 a 16,  da Comissão de Justiça,  com a

Emenda nº 3, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda nº 1, que apresenta,

e com as Emendas nºs 18 a 20, desta Comissão, e pela rejeição da Emenda nº 17,

da  Comissão  de  Justiça.  As  Comissões  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira

opinam pela aprovação do projeto, com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão

de Justiça, com a Emenda nº 3, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda nº

1,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  com  as  Emendas  nºs  18  a  20,  da

Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda nº 17, da Comissão

de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa as Emendas nºs 21 a 30, que foram publicadas na edição do dia

20/6/2012.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

André Quintão, que recebeu o n° 21, oito do Deputad o Fred Costa, que receberam os

nºs 22 a 29, e uma do Governador do Estado, que recebeu o n° 30 e foi encaminhada

por meio da Mensagem n° 260/2012, e, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento
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Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira para parecer.  A Presidência informa ainda que a emenda encaminhada

pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  206/2012,  publicada  em

29/3/2012, foi contemplada no parecer da Comissão de Administração Pública e será

arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.086/2012, do Governador do Estado,

que  cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. 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, 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 Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com

a palavra, para discutir, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, boa noite.

Quero trazer aqui algumas reflexões sobre o projeto de lei que cria esse cargo de

Secretário Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito do Poder

Executivo. Inicialmente, queremos entender a real necessidade da criação de mais

um cargo de Secretário e, é claro, de todo um “status” que será necessário para dar-

lhe suporte, especialmente porque fica evidente pela mensagem que as atribuições

do novo Secretário se confundem bastante com as já existentes em secretarias do

Executivo.

Sr.  Presidente,  entre as  atribuições do novo Secretário  está articular-se com os

órgãos e as entidades do Poder Executivo com vistas à atuação integrada para a

qualidade dos investimentos. Além disso, coordenar as ações de desenvolvimento

dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder  Executivo,  prestando

assessoramento técnico especializado ao Governador.  Essa não é uma atribuição

das Secretarias de  Governo e de Planejamento,  uma atribuição já  existente e de

responsabilidade de outros Secretários e de outras secretarias? Parece-me, então,

que a criação desse cargo não é necessária.
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Queria  refletir  sobre  isso  com  os  nossos  companheiros,  os  Deputados  e  as

Deputadas. Além disso, queria lembrar-lhes de que, por lei delegada, no início desta

legislatura, em 2011, foi criado o Escritório de Prioridades Estratégicas, que tem na

sua  dotação  163  funcionários.  Aliás,  uma  dotação  orçamentária  de  quase

R$11.200.000,00.

Então, já há um Escritório de Prioridades Estratégicas, que, ao lado das Secretarias

de Governo, de Planejamento e de Fazenda, deveria ter essas atribuições de buscar

investimentos para o Estado. Conforme disse, parece-me que a criação desse cargo

não é necessária nem oportuna. Estamos praticamente nos aproximando da metade

do atual governo. Portanto não é necessário criar agora uma secretaria especial com

essas  atribuições  que  já  são  competência  de  outras  secretarias,  inclusive  do

Escritório de Prioridades Estratégicas. Já existem 19 secretarias, 44 subsecretarias, 3

secretarias extraordinárias, 48 órgãos vinculados e 12 órgãos autônomos. Então criar

mais um cargo de Secretário não é oportuno e talvez seja desnecessário. Repito que,

nessas alturas do governo, isso não é uma necessidade.

O governo teve,  com o instituto da lei  delegada,  a oportunidade de criar  tantas

secretarias quanto achou necessário. Criou o Escritório de Prioridades Estratégicas,

mas  isso  não  foi  suficiente.  Então,  a  medida  não  é  oportuna  neste  momento,

principalmente  devido  às  dificuldades  por  que  o  Estado  passa.  Agora  mesmo  a

Presidenta Dilma anunciou a liberação de mais recursos por meio de financiamentos

para que os Estados, não só Minas Gerais, possam enfrentar as dificuldades. Nós

aqui, nesta Casa, acabamos de aprovar mais empréstimos para o Estado. Se passa

por todas essas dificuldades, como cria mais um cargo de Secretário, com tudo o que

significa?  Um  Secretário  não  vai  trabalhar  sozinho,  tem  que  se  criar  toda  uma

estrutura, toda uma circunstância para que ele possa trabalhar. No momento difícil

por que o governo do Estado passa - e não é somente o governo de Minas, mas

todos os governos estaduais passam por dificuldades -,  não é recomendável.  Por

isso,  Sr.  Presidente,  no caso da criação desse cargo de Secretário,  seria  melhor

aproveitar o potencial dos atuais Secretários que o Anastasia tem. Ele próprio é um

grande estrategista, já foi no passado um grande estrategista, já foi Vice-Governador,

ele  mesmo já  trabalhou  com  planejamento,  busca  de  investimento.  Então  não  é
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recomendável nem necessária a criação de mais um cargo de Secretário.

Vejo que temos diversos projetos de lei que vão requerer a nossa atenção. Temos a

questão da carreira dos médicos, que vai exigir investimentos, gastos, aumentos do

custeio. E agora vamos gastar dinheiro, dinheiro público, para criar mais um cargo de

Secretário  que  não  é  necessário?  Acabamos  recentemente  de  aprovar  na  Casa

diversos  empréstimos  para  que  o  governo  do  Estado  consiga  continuar  o  seu

trabalho. Seria prudente, Deputado Rogério Correia, razoável, que não fosse criado

mais um cargo de Secretário neste momento.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, não sou

contrário a que o governo do Estado ou a Presidência da República ou um Prefeito

crie secretarias, se existem justificativas plausíveis relativamente ao desenvolvimento

social  ou  econômico.  Mas  que  sejam  justificativas  plausíveis.  O  PSDB  está

governando  Minas  Gerais  há  oito  anos  com  o  Governador  Aécio  Neves  e  com

Anastasia e agora, há dois anos, com o Governador Anastasia. São, portanto, quase

10 anos de governo ininterrupto do PSDB, notadamente do governo Aécio Neves e

Anastasia.

Por  lei  delegada,  o  governo  criou  várias  secretarias  no  início  do  ano.  Fomos

contrários, mas as criou por lei delegada. Criou inclusive - na época eu chamei muita

atenção para isso - o Escritório de Prioridades Estratégicas. Para esse Escritório de

Prioridades Estratégicas, foram criados 163 cargos a mais, sendo que vários eram de

direção superior, cinco. Outros eram de direção e assessoramento, mais seis. Foram

várias  diretorias  para  um Escritório  de Prioridades  Estratégicas.  Entre  as  funções

desse  escritório,  estava  o  de  estrategicamente  propor  -  como  diz  o  nome  -

investimento, crescimento do Estado. É óbvio que essas deveriam ser as funções

dele. Mas foi estranho esse escritório passar a existir com tantos cargos, existindo já

a Secretaria de Planejamento e tantas outras.

Na minha opinião, o governo fez, por meio desse Escritório, uma modalidade de

governo  paralelo,  muito  mais  com  tendências  eleitorais  e  com  preocupação  de

governo do que de Estado, tanto é que esse Escritório de Prioridades Estratégicas só

vai funcionar no período do Governador Anastasia. Agora, dois anos depois, vem uma

secretaria  de  investimentos.  Ora,  parece um  ajeitamento  político,  vamos  dizer  às



1288
____________________________________________________________________________

claras. Dizem que esse Secretário já tem nome, endereço e CPF: Fuad Noman, que

vai ser Secretário porque o Prof. Anastasia queria aproveitá-lo e não poderia demitir

outro Secretário,  uma vez que existem acordos e conchavos políticos do Senador

Aécio Neves com partidos políticos visando à eleição de 2014,  por meio da qual

pretende ser Presidente da República. Eu já disse que o Senador Aécio Neves tem

todo o direito de querer ser Presidente da República, bem como o PSDB. O que não

pode é o governo de Minas servir de trampolim e de comitê eleitoral para o PSDB e

seus planejamentos. Agora, vai ser criada uma secretaria extraordinária só para um

Secretário, para poder concretizar, junto com outros partidos, o apadrinhamento. Logo

o Senador Aécio Neves, que enche a boca para dizer que o PT cria cargos para a

companheirada. Ora, para que estão criando tantos cargos?

Deputado Pompílio, realmente essa secretaria é o carimbo do comitê eleitoral que o

Deputado Sávio Souza Cruz fala, corretamente, que existe em Minas Gerais para o

Senador  Aécio  Neves.  Não  há  justificativa  estratégica  para  Minas  Gerais.  É  uma

secretaria extraordinária e vai funcionar somente durante o governo Anastasia. É a

confissão da politização em excesso e a partidarização do aparelho de Estado, não

para  desenvolver  nem  fazer  investimento,  mas  simplesmente  para  acomodar

politicamente os afilhados e objetivos eleitorais do Senador Aécio Neves. É triste que

o Governador Anastasia não tenha condições políticas de fazer o seu governo, de

retirar Secretários com os quais não concorde e colocar outros e tenha que, nessa

altura do  campeonato,  criar  uma secretaria  extraordinária apenas para apadrinhar

secretarias e partidos políticos do Senador Aécio Neves.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Deputado  Rogério  Correia,  realmente,  um

escritório de prioridades estratégicas... Não há prioridade estratégica maior do que

investimentos.  É  preciso  fazer  muitos  investimentos  em  nosso  Estado,  sabemos

disso.  Nosso  Estado  precisa  de  investimentos  em  rodovias,  ferrovias,  hidrovias,

educação,  saúde,  segurança,  em  diversas  áreas.  O  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas deveria servir para isso. E agora vemos a mensagem que pretende criar

esse Escritório.

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, tendo em vista o esvaziamento do
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Plenário, gostaria de solicitar o encerramento, de plano, da reunião, preservando-se o

meu tempo para amanhã.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 amanhã, dia

20,  às  9 e às  20 horas,  nos termos do edital  de convocação,  e para  a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.  Levanta-se a

reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente  também  o  Deputado  Duarte  Bechir.  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 o combate do uso de drogas com concentração no comércio do hipercentro

de  Belo  Horizonte  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Maj.  PM  Welerson

Conceição Silva, Comandante da 6ª Cia. da PMMG, representando o Cel. PM Márcio

Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  PMMG;  Srs.  Márcio  Lobato  Rodrigues,

Delegado-Geral  de Polícia e Chefe do Departamento de Investigações Antidrogas;

Marcelo  Carvalho  Ferreira,  Coordenador  do  1º  Departamento  de  Polícia  Civil;  e

Rodrigo Pascoal Ulhoa Cintra, Chefe do Setor de Inteligência do Departamento de

Investigações Antidrogas, representando o Sr.  Cylton Brandão da Matta, Chefe da
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Polícia Civil do Estado; Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas Sobre

Drogas; Moisés Silva Alves,  Gerente de Licenciamento de Atividades Econômicas,

representando  a  Sra.  Branca  Macahubas  Cheib,  Secretária  Municipal  Adjunta  de

Regulação Urbana de Belo Horizonte; Edilson Cruz, Assessor da Presidência da CDL,

representando  o  Sr.  Bruno  Selmi  Dei  Falci,  Presidente  da  Câmara  de  Dirigentes

Lojistas  de  Belo  Horizonte;  Celso  Renato  Silva,  Diretor  do  Conselho Regional  de

Psicologia, representando a Sra. Marta Elizabeth de Souza, Presidente do Conselho

Regional de Psicologia -  4ª  Região; Karina Vieira Alves, Coordenadora do Centro

Nacional  de  Defesa  de  Direitos  Humanos  da  População  em  Situação  de  Rua  e

Catadores de Materiais Recicláveis, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra ao Deputado Duilio de Castro, autor do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados Délio Malheiros, Duilio de Castro e Antônio Júlio(2), em que solicitam seja

realizada visita conjunta com a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack

aos  principais  Centro  de  Acolhimento  de  Usuário  de  Drogas  desta  Capital;  seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que  adote  medidas  tributárias  que  visem  uma  maior  ocupação  dos  imóveis  do

hipercentro da Capital, bem como a melhoria da iluminação pública do local;  e do

Deputado Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  os  novos  procedimentos  adotados  pela  Cemig  com  relação  ao

consumidor inadimplente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2012.

Antônio Júlio, Presidente – Carlos Henrique.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

14/6/2012

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Lafayette  de

Andrada, Rogério Correia, Duarte Bechir (substituindo o Deputado Fred Costa, por

indicação da Liderança do BTR), Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Neider

Moreira,  por  indicação da Liderança do BTR) e Sávio Souza Cruz (substituindo o

Deputado  Ivair  Nogueira,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  membros  da

supracitada Comissão.  O  Presidente,  Deputado Rogério Correia,  declara  aberta  a

reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  obter

esclarecimentos  sobre  o  contrato  de  parceria  público-privada  apresentado  pela

Copasa-MG para operação e ampliação do sistema Rio Manso, com a presença dos

Srs. Cláudio Dotti, Gerente do Departamento de Novos Negócios, e Paulo Farnezi,

Gestor do Empreendimento Rio Manso, ambos representando o Sr. Ricardo Augusto

Simões Campos, Presidente da Copasa-MG; José Maria dos Santos, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias de Purificação e Distribuição de Água e

em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais – Sindágua-MG –; e João Batista

Peixoto, Consultor do Sindágua-MG, 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. São recebidos pela Presidência, para posterior apreciação,

os requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Lafayette de Andrada (2) em que

solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião ao Governador

do Estado e ao Presidente da Copasa-MG; e em que solicitam seja encaminhado ao

Presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  as  principais  decisões

proferidas no processo de licitação referente à parceria público-privada Rio Manso,

bem como sobre os procedimentos de cada etapa do planejamento e execução do

processo  de  parceria  público-privada.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Rogério  Correia  -  Lafayette  de  Andrada  -  Gustavo

Valadares - Duarte Bechir.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e Duilio de Castro, membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também, os  Deputados Romel Anízio,  Antônio Carlos

Arantes,  Neider  Moreira,  Vanderlei  Miranda,  Fabiano  Tolentino  e  Ulysses  Gomes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Vanderlei

Miranda, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir os preços do pedágio praticados pela concessionária

Nascentes das Gerais,  responsável pela administração da MG-050, bem como as

condições de conservação da referida rodovia, e a discutir e votar proposições da

Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Maria  Tereza Lisboa,  Diretora de Planejamento  de  Transportes  Secretaria  de

Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop –; Diego Vettori, Superintendente de

Infraestrutura  de  Transporte  da  Setop;  Daniel  Guerra,  Diretor  de  Gestão  dessa

Secretaria, representando o Sr. Carlos Melles, Secretário de Estado de Transportes e

Obras  Públicas;  Ione Maria  Cardoso,  Gerente de  Fiscalização de Concessões do

DER-MG, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG;

Joselito  Rodrigues  de  Castro,  Diretor  Executivo  da  concessionária  Nascentes das

Gerais  na  Rodovia  MG-050;  e  Ronaldo  Márcio  Gonçalves,  Prefeito  Municipal  de

Pains, que são convidados a tomar assento à mesa. Abertos os debates, segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
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trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Délio

Malheiros, Vanderlei Miranda, Liza Prado, Duilio de Castro, Fabiano Tolentino, Romel

Anízio  e  Antônio  Carlos  Arantes  (3)  em  que  solicitam  sejam  realizadas  visitas

conjuntas  com  a  Comissão  de Transportes,  Comunicação e  Obras  Públicas  para

conhecer o contrato de parceria público-privada da Rodovia MG-050; e aos pontos

críticos dessa rodovia com representantes do DER-MG e da Setop; e em que solicita

seja encaminhada ao Ministério Público cópia das notas taquigráficas da 4ª Reunião

Extraordinária desta Comissão,  realizada em 20/6/2012.  Cumprida  a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a PMMG pelos 237 anos de sua criação (Requerimento nº

3.202/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com os funcionários e a diretoria da Cooperativa Agropecuária

de Uberlândia Ltda. pelos 50 anos de fundação dessa entidade (Requerimento nº

3.203/2012, da Deputada Liza Prado);

de aplauso aos policiais militares da Rotam que atuaram em operação no Bairro

Bom Jesus que culminou na apreensão de drogas, dinheiro e armas de fogo e na

prisão ou apreensão de quatro pessoas (Requerimento nº 3.259/2012, da Comissão

de Segurança Pública);

de  aplauso ao Sr.  Rodrigo  Xavier  da  Silva  pela  posse no cargo de Ouvidor  de

Polícia  e  ao  Sr.  Marcelo  José Gonçalves  Costa pela  posse no cargo de Ouvidor

Penitenciário (Requerimento nº 3.262/2012, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras da Sra. Maria Angela de

Faria Resende - Palavras do Sr. José Rezende de Andrade - Apresentação musical -

Palavras do Governador do Estado - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Délio Malheiros - Doutor Viana - Sebastião Costa.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Doutor Viana, 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 Hospital Felício Rocho pelos 60

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Antonio Anastasia,

Governador do Estado; a Exma. Sra. Maria Angela de Faria Resende, Presidente do

Conselho Superior da Fundação Felice Rosso; e os Exmos. Srs. Vereador Alexandre

Gomes, 1º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando o

Presidente,  Vereador  Léo  Burguês;  e  José  Rezende  de  Andrade,  Presidente  do
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Conselho Diretor da Fundação Felice Rosso.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças a esta solenidade da Exma. Sra.

Ana Lúcia de Almeida Gazzola, Secretária de Educação; e dos Exmos. Srs. Anísio

Ciscotto Filho, Presidente em exercício da Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de

Minas  Gerais;  Marcelo  Gouvêa,  Secretário  Municipal  de  Saúde;  e  José  Carlos

Nitzsche,  Diretor  do  Hospital  Felício  Rocho,  em  nome  de  quem  estendemos  as

nossas saudações a todos os membros da Diretoria dessa instituição. Gostaríamos

de  dar  ciência  a  todos  os  presentes,  bem  como  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia  que  nos  acompanham  neste  momento,  de  mensagem  enviada  pelo

Exmo.  Sr.  Aécio  Neves,  Senador  da  República.  (-  Lê:)  “Sr.  Presidente,  uno-me à

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na homenagem aos 60 anos da

Fundação do Hospital Felício Rocho, congratulando-me com todos aqueles que, com

dedicação, entregam-se ao nobre trabalho de melhorar a saúde pública em nosso

Estado. Com cordiais cumprimentos ao ilustre Presidente, saúdo a todos os membros

dessa Casa”.  Mensagens de igual  teor  foram enviadas pelos  Deputados Federais

Geraldo Thadeu e Marcos Montes.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Sexteto de Sopros da Banda de Música da Polícia Militar.

- 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.

A narradora - “Em 4/7/1882, o barco a vapor (- Incompreensível.) chega ao Brasil.

Traz a bordo um menino cheio de esperança e sonhos de vida nova: Felice Nicola

Rosso. Com apenas 12 anos, deixa para trás a aldeia italiana (- Incompreensível.) de

Bataglia, na província de Salerno. Chega como carpinteiro e aqui recebe novo nome:

Felício Rocho.

Sozinho,  em  terra  estrangeira,  torna-se  um  vencedor  e  rico  proprietário.  Pela

qualidade do seu trabalho, é convidado a mudar-se para a Capital mineira. Inicia-se o



1297
____________________________________________________________________________

ano de 1900. Na cidade, o imigrante amplia suas atividades e forma grande círculo de

amigos.  Conhece  o  advogado  Américo  Gasparini  e  outros  membros  da  colônia

italiana e se interessa pelas pessoas simples e desamparadas pela fortuna.

Final da década de 1930. O mundo está às vésperas de conflito internacional que

viria separar nações e famílias. Mais uma vez, Felício Rocho demonstra seu espírito

nobre e ideais de benevolência. Em 24/3/37, reúne brasileiros e imigrantes italianos.

Lavra em cartório escritura de doação de parte dos seus bens para criar a fundação

ítalo-brasileira Felice Rosso. O objetivo era manter e custear serviços hospitalares e

praticar atos beneficentes. Em 9/5/37, lança a pedra fundamental de um hospital sem

fins  lucrativos.  Felício  Rocho  falece  em  setembro  do  mesmo  ano  sem  poder

acompanhar a grande obra sonhada.

Américo Gasparini e o grupo de italianos e brasileiros iniciam as obras da fundação.

Forma-se uma estrutura administrativa: a Assembleia dos Cooperadores, o Conselho

Superior  e  a  Diretoria.  Várias  personalidades  compõem  a  lista  dos  primeiros

fundadores. Eis aqui alguns nomes. Neles, lembramos todos os outros que se fizeram

presentes:  Américo  Gasparini,  Anielo  Anastasia,  Braz  Pelegrino,  Arthur  Savassi,

Vicente Longo, Fausto Carneiro das Neves, Enne Ciro Pone, Aloísio Rezende Neves,

Jonas  Barcelos  Correia,  Milton  Campos,  Rubens  Resende  Neves,  Américo  René

Gianetti.

O edifício imponente é projetado pelo italiano Raffaello Berti, arquiteto que ajudou a

modernizar  Belo  Horizonte.  Vencendo as dificuldades  inerentes à  época,  pouco a

pouco, o Hospital Felício Rocho toma corpo e forma. Em 1942, em plena Segunda

Guerra  Mundial,  evitando-se  ingerências  políticas,  a  fundação  ítalo-brasileira  é

renomeada  Fundação  Felice  Rosso.  Quinze  anos  depois  do  planejado,  no  dia

21/6/52, o moderno hospital é inaugurado. Em 1957, pela primeira vez em Minas, é

criado um corpo médico, com 18 clínicas e 5 serviços.

O hospital se expande e, junto com ele, a cidade. Reafirma-se a visão utópica dos

imigrantes italianos. Eles traziam consigo uma marca, um carisma. Hoje, o Hospital

Felício Rocho conta com 26 clínicas, 20 serviços auxiliares, 40 leitos de CTIs e um

pronto-atendimento.  Conta  com  450  médicos  e  completa  equipe  de  enfermagem.

Possui cerca de 1.700 funcionários técnicos e administrativos torna-se pioneiro em
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Minas  na  ciência  de  transplantação  de  órgãos:  fígado,  pâncreas,  duplo  de  rim  e

pâncreas, pulmão e coração, sendo o primeiro realizado em mulher no Brasil.

É o maior centro transplantador de Minas Gerais.  Atuando em conjunto com 17

centros  de  diálise  do  Estado,  mantém  a  certificação  ONA Nível  3,  hospital  de

excelência em saúde. Atualmente é administrado por três conselhos: superior, diretor

e fiscal.

Três quartos de século de benemerências e seis décadas de assistência hospitalar

envolvem, de forma indelével, a comunidade belo-horizontina e mineira. O hospital é

a soma de ações coletivas de pessoas abnegadas que, nos últimos 60 anos, buscam

realizar o sonho de Felício Rocho e Gasparini. Por isso nada mais justo que resgatar

e  divulgar  a  história  dessa  instituição.  A fundação  se  concretiza  na  obra  desse

hospital.”.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo.  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado  de  Minas

Gerais; Sra. Maria Angela de Faria Resende, Presidente do Conselho Superior da

Fundação Felice Rosso;  Exmo. Dr.  Alexandre  Gomes,  Vereador  amigo e  1º-Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando o Vereador Léo

Burguês,  Presidente  da  Câmara;  Sr.  José  Rezende  de  Andrade,  dileto  amigo  e

Presidente do Conselho Diretor da Fundação Felice Rosso, boa noite! Quero saudar

também as Deputadas e os Deputados aqui presentes, por meio da figura fraterna e

amiga  da  Secretária  Ana  Lúcia.  Quero  abraçar  as  senhoras  e  os  senhores  aqui

presentes e a imprensa.

É uma alegria imensa para esta Assembleia homenagear os 60 anos de fundação

do Hospital Felício Rocho, tão presente na memória afetiva e no cotidiano dos belo-

horizontinos - para mim, de forma mais afetiva; eu estava dizendo ao Governador que

ali externei o meu primeiro choro e, por outro lado, meu saudoso pai se despediu do

nosso convívio ali também -, além de ser referência internacional em medicina de alta

complexidade.

O belo prédio da Avenida do Contorno, projetado por Rafaello Berti, autor de tantas

outras obras consideradas históricas na paisagem arquitetônica e cultural da cidade,

liga-se  aos  cidadãos  de  origem  italiana,  que  foram  extremamente  atuantes  nos
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primeiros anos da Capital mineira. Felício  Rocho  é  forma  aportuguesada  do

nome do imigrante Felice Rosso, natural de Bataglia, na Província de Salerno. Ele se

tornou  exemplo  do  imigrante  que,  trabalhando  duramente,  alcançou  sucesso  na

busca  por  um destino  melhor.  Começou como mascate  e  humilde  negociante  de

ferragens em Juiz de Fora e, depois, estabeleceu-se como empresário de transporte

funerário  em  Belo  Horizonte,  antes  de  investir,  com  sucesso,  no  ramo  hoteleiro.

Solteiro e sem filhos, quis, na velhice, oferecer para usufruto da comunidade a fortuna

acumulada  pelo  seu trabalho  ao  longo de  uma vida.  Um  dos  amigos  da  colônia

italiana, o advogado Américo Gasparini, o convenceu, então, a fundar um hospital,

este que hoje homenageamos e que se tornaria um dos mais renomados do País.

Além de Felice Rosso, Américo Gasparini e Rafaello Berti, vários ítalo-brasileiros

tornaram  possível  a  construção  do  hospital,  numa  tarefa  que  duraria  15  anos,

concretizando-se com a inauguração do prédio em 1952. Entre outros nomes da ativa

colônia  que investiu  seus  esforços  no  longo  período da  construção,  como os  de

Antônio  Falci  e  Arthur  Savassi,  reconhecemos  o  de  Aniello  Anastasia,  de  quem

descende diretamente nosso fraterno e caro Governador Antonio Anastasia.

Na  tarefa  de  gerenciar  essa  instituição  modelar,  que  tanto  se  distingue  pelas

técnicas de vanguarda para procedimentos clínicos e cirúrgicos complexos, a história

registra  a  contribuição  de  eminentes  figuras  de  nossa  sociedade,  não

necessariamente ligadas à medicina. Pedimos licença aos demais para citarmos dois

deles. O primeiro nome é de um querido ex-parlamentar federal, que migrou da área

da segurança pública - na qual brilhantemente exerceu a função de Secretário de

Estado  -  para  a  da  segurança  médica.  Trata-se  do  respeitado  e  admirado  José

Rezende de Andrade. O segundo nome é da atual Presidente do Conselho Superior

da fundação, a tão querida educadora e escritora Maria Angela de Faria Resende.

Professora pioneira da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas

Gerais, a Profa. Maria Angela é autora de livros de ficção para jovens e também de

uma importante obra didática do ensino do francês para alunos brasileiros. É viúva do

saudoso  médico  e  político,  Dr.  Roberto  Resende.  Na  figura  imensamente  culta,

amável e dedicada à comunidade da Profa. Maria Angela, saudamos toda a diretoria

da fundação e do hospital, juntamente com seu corpo clínico, que reúne médicos de
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exímia  competência,  responsáveis  pela  modernidade  e  pela  alta  tecnologia  que

trouxeram à instituição.

Minhas  senhoras,  meus  senhores,  creio  que  o  momento  é  oportuno  para

lembrarmos  que esta  Assembleia  tem hoje,  querido  Governador,  a  saúde pública

entre  suas  prioridades,  em  pelo  menos  duas  frentes.  Estamos  empenhados

firmemente  na  defesa de mais  recursos para a saúde,  lutando para que a União

invista na área pelo menos 10% de sua receita bruta, para que, junto com os Estados

e Municípios, sejamos capazes de oferecer um sistema público de saúde digno aos

nossos cidadãos. Já conseguimos colher mais de 200 mil assinaturas em um projeto

de iniciativa popular com esse objetivo, e é necessário que todos os cidadãos de bem

também se empenhem nessa tarefa. Falava anteriormente com os jornalistas: não

podemos  aplaudir  este  nosso  querido  e  amado  País,  que,  mesmo  guindado  à

condição  de  6ª  economia  do  planeta,  tem  à  sua  frente,  senhoras  e  senhores,

proporcionalmente,  querido  Secretário  José  Rezende,  150  países  que  promovem

mais investimentos em saúde. Se formos, Governador Anastasia, considerarmos o

índice “per capita”,  lamentavelmente teremos um retrato também infeliz:  75 países

investem  mais  em  saúde.  Se  formos  fazer  uma comparação,  um  cotejo  com  os

países africanos, veremos algo que nos deprime, que fere a consciência cidadã de

cada um de nós: o Brasil, hoje, investe na saúde menos que países africanos, entre

eles Burundi, Gana, Gâmbia, Serra Leoa e Quênia. Se formos fazer um paralelo com

a Argentina,  por exemplo,  o Brasil  investe US$385,00 “per  capita”  em saúde,  e a

Argentina, US$757,00.

Ou seja, há um abismo a ser superado, e cabe a cada um de nós promover esse

enfrentamento,  daí  a  indignação  do  Parlamento  de  Minas,  em  parceria  com  a

Associação Médica Brasileira, em sintonia com a OAB e em sintonia com mineiros e

brasileiros; daí esse nosso clamor e essa nossa iniciativa denominada Caravana da

Saúde.

Ela tem o propósito de apresentar, no bojo do Congresso Nacional, um projeto de

iniciativa popular para que a União também possa esforçar-se, da mesma forma que

Estados  e  Municípios,  de  maneira  solidária,  coletiva  e  responsável,  nesse  nosso

propósito de ofertar a todos os brasileiros aquilo tão sonhado e desejado por nós:
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uma saúde universal - esse é o nosso desejo. Quero aproveitar a presença de uma

plateia  tão  distinta  para  fazer  esse  chamamento  e  esse  convite,  a  fim  de  que

possamos  defender  e  direcionar  mais  recursos  para  a  saúde,  sobretudo para  as

pessoas menos favorecidas.

Outra de nossas prioridades ligadas à saúde é o combate ao “crack” e a outras

drogas que já se tornaram verdadeira epidemia e estão arruinando nossa juventude e

destruindo famílias. A propósito, peço a adesão de todos para a marcha programada

para o próximo sábado, dia 23, quando a Assembleia e diversas entidades estarão

convocando a população a se engajar, com mais vigor, nessa luta.

Ressaltamos, a propósito, a atenção que médicos e funcionários do Hospital Felício

Rocho dedicam aos pacientes do Sistema Único de Saúde, atendidos com o mesmo

desvelo  que  os  demais.  É  marca  do  hospital,  pelo  trabalho  atento  de  todos  os

funcionários, o cuidado humanitário, visto no tratamento eficiente e digno dispensado

a todos os que, fisicamente debilitados, precisam de compreensão e de afeto. Como

mais uma contribuição ao bem-estar da comunidade, a Fundação Felice Rosso ainda

mantém  a  respeitada  Escola  Irmã  Genciana  para  a  formação  de  técnicos  de

enfermagem.

Portanto, senhoras e senhores, orgulhosos do expressivo significado do hospital

para  Minas  Gerais,  agradecemos,  em  nome  do  povo  que  representamos,  a

dedicação, a eficiência, o carinho e o amor que toda a sua equipe tem demonstrado

por nossa população. Que o espírito solidário de Felício Rocho nos inspire a abraçar

permanentemente a causa do bem maior. Que Deus dê luz e sabedoria aos senhores

e às senhoras e que o Felício Rocho continue agasalhando, com carinho e ternura,

todos que demandarem o seu apoio e os seus valiosos préstimos. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa,  fará a  entrega à  Sra.  Maria  Angela  de  Faria  Resende,  Presidente  do

Conselho Superior da Fundação Felice Rosso, e também ao Sr. José Rezende de

Andrade, Presidente do Conselho Diretor da mesma fundação,  de placa alusiva a

esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A história do

Hospital  Felício Rocho tem início com a Fundação Felice Rosso, mantenedora da
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instituição,  criada a partir  dos ideais  do  imigrante  italiano Nicola  Felice Rosso.  O

hospital, uma entidade em que a tradição e o pioneirismo caminham lado a lado com

a modernidade e os avanços tecnológicos na medicina, oferece assistência médica

integral, ambulatorial e de internação a clientes privados e a pacientes do SUS. Na

data em que se comemoram os 60 anos de inauguração do hospital, a Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  honrosa  homenagem  ao  Felício  Rocho,

reconhecido nacionalmente como centro de referência na área da saúde”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Sr. Governador para nos acompanhar, por

gentileza.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Sra. Maria Angela de Faria Resende

Deputado Dinis Pinheiro, Sr.  Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;  Sr.  Governador  do Estado de Minas Gerais  Antonio Augusto Junho

Anastasia; Vereador Alexandre Gomes, 1º-Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Belo Horizonte; Dr.  José Rezende de Andrade, Presidente do Conselho Diretor da

Fundação Felice  Rosso;  senhoras  e  senhores;  esta  Assembleia Legislativa presta

homenagem ao Hospital Felício Rocho pelos seus 60 anos de vida. Comemorar é

lembrar junto, e é o que fazemos neste momento. Trazemos à memória aquele dia

21/6/1952.

A memória não pode ser vista simplesmente como um processo limitado e parcial

de recordar um fato. A memória inclui a construção de referências sobre o passado e

o presente. A celebração do aniversário do nosso hospital deve mostrar-nos que o

acontecimento rememorado, em razão de seu valor simbólico, lembra as atividades

da instituição inaugurada e também a época em que ela se insere,  o tempo e o

espaço que ela ocupa na sociedade. Assim, esta celebração nos remete a 75 anos

atrás, quando Belo Horizonte era uma cidade onde havia muito o que fazer.  Aqui

vivia, desde 1900, um imigrante italiano que chegara sozinho ao Brasil, em 1882, na

busca de oportunidades que a Itália, em dificuldades políticas e econômicas, deixara

de  oferecer.  Era  Nicola  Felice  Rosso.  Mesmo não  tendo  renunciado  à  cidadania

italiana, abrasileirou seu nome, assinava Felício Rocho e assim era conhecido por

todos. Homem bem-sucedido em seus empreendimentos, generoso, preocupado com
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os menos favorecidos, doou parte de seus bens para criar uma fundação beneficente.

A  Belo  Horizonte  daquela  década  já  contava  com  alguns  hospitais,  como  as

diferentes unidades da Santa Casa de Misericórdia, mas o crescimento da cidade

demandava mais. A fundação foi, então, destinada a manter hospitais.

Sonhos que se realizam são sempre compartilhados. O sonho de Felício Rocho foi

dividido com seu dileto amigo e advogado Américo Gasparini e com outros amigos e

companheiros de negócios, de caçadas,  de convívio social,  italianos e brasileiros.

Mesmo reconhecendo as injustas omissões, lembraremos aqui os nomes de Aniello

Anastasia,  Antônio  Falci,  Arthur  Savassi  e  Rubens  Resende  Neves,  que  estão

conosco  na  pessoa  de  seus  descendentes,  presentes  nesta  solenidade.  Felício

Rocho não viu seu sonho realizado: faleceu em setembro de 1937, poucos meses

depois  de  assistir  ao  lançamento  da  pedra  fundamental  do  hospital.  Seus

companheiros e incentivadores tomaram para si a responsabilidade de levar adiante o

seu nobre desejo.

Foram 15 anos de lutas, dificuldades, grandes preocupações, pequenas vitórias,

mas uma incansável perseverança. Os realizadores da obra, liderados por Gasparini,

enfrentaram dificuldades financeiras, materiais e humanas e sofreram os reflexos de

uma guerra mundial. Finalmente, o hospital foi inaugurado em 21/6/1952 e, no dia 23,

já recebia seus primeiros pacientes, oferecendo-lhes o melhor da medicina de então:

atendimento a cargo de competentes médicos,  funcionários dedicados,  serviço de

enfermagem  de  qualidade,  aparelhagem  moderna.  Hoje  seu  prédio,  imponente,

guarda a beleza da arquitetura modernista dos anos 30 e 40, de uma Belo Horizonte

que se projetava pelas belas obras, como o complexo arquitetônico da Pampulha. E,

mais que o prédio, o hospital se projeta como instituição de reconhecida importância.

A cidade continua a crescer,  e  ainda há muito o que fazer  para atender  a uma

demanda cada vez maior na área da saúde. A ciência e a tecnologia evoluem em

grande velocidade e exigem aprimoramento constante. O hospital acompanha essas

mudanças, não sem lutas nem dificuldades. Mas o ideal que inspirou Felício Rocho e

aqueles  realizadores que já  se foram permanece vivo nas atitudes daqueles  que,

hoje, com trabalho dedicado, asseguram a permanência do nosso hospital na cidade

de Belo Horizonte, da qual ele é símbolo de tradição e modernidade.
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Peço que o nosso Diretor-Presidente Dr. José Rezende de Andrade complete as

minhas palavras. Muito obrigada.

Palavras do Sr. José Rezende de Andrade

Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais;

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais; Vereador

Dr. Alexandre Gomes, 1º-Presidente da Câmara Municipal  de Belo Horizonte,  boa

noite! Primeiramente quero agradecer a presença de todos nesta magnífica reunião

especial comemorativa dos 60 nos do Hospital Felício Rocho e 75 anos da Fundação

Felice Rosso, instituição cujo Conselho Diretor tenho a honra de presidir. Agradeço ao

Deputado Dinis Pinheiro, que possibilita esta reunião solene e que nos cedeu esta

Casa Legislativa para esta honraria.

Agradeço  também  a  honrosa  presença  do  nosso  Governador  Antonio  Augusto

Anastasia, meu particular amigo, meu companheiro do governo Hélio Garcia, pessoa

a quem devo muito. Se obtive êxito na Secretaria de Segurança, muito devo a ele

como Secretário de Planejamento que foi.

Como puderam  ver  pelo  vídeo  apresentado  e  muito  bem  complementado  pela

Profa.  Maria  Angela,  a  história  do  hospital  é  uma  trajetória  contínua  de  luta  de

pessoas abnegadas e dedicadas, que muitas vezes sacrificaram o convívio com seus

familiares em busca de melhores dias para o hospital.  De 1952,  até hoje,  muitos

foram  os  desafios  e  sacrifícios  enfrentados  por  todos  os  que  trabalham  pelo

crescimento e fortalecimento do Felício Rocho, visando a colocá-lo no patamar mais

alto do setor médico-hospitalar  brasileiro,  buscando o atendimento  humanizado e,

principalmente, salvar vidas.

O  Hospital  Felício  Rocho  cresceu  e  se  consolidou.  Em  Minas  Gerais,  somos

pioneiros  nos  principais  procedimentos  da  medicina,  comprovando o  alto  grau  de

qualificação  e  especialização  dos  nossos  profissionais.  Por  nossa  proficiência,

conquistamos  reconhecimento  e  respeito  de  nossos  clientes.  Recentemente,

auditores  da  Organização  Nacional  de  Acreditação  -  ONA -  confirmaram  nossa

qualidade, concedendo-nos a certificação máxima: Hospital de Excelência em Saúde.

Agradecemos a certificação e estamos trabalhando para confirmá-la diariamente.

O  Hospital  investe  constantemente  na  qualificação  do  seu  corpo  clínico,  na
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aquisição de equipamentos de alta tecnologia e na reestruturação de sua área física,

ampliando a oferta de leitos e serviços, reforçando, assim, o seu compromisso com

pacientes  e  colaboradores.  Informatizamos  todo  o  hospital,  possibilitando  maior

transparência  nos  protocolos  médicos.  Adquirimos  novos  aparelhos  de

hemodinâmica,  tomografia,  ultrassom,  ressonância  magnética,  radiocirurgia  e

atualizamos  as  salas  cirúrgicas.  Em  sua  maioria,  são  equipamentos  somente

encontrados nos mais desenvolvidos centros de saúde do Brasil.

Vale  ressaltar  que  o  bom  exercício  da  medicina  exige,  além  da  competência

médico-assistencial, instalações e tecnologias adequadas, para oferecer atendimento

de alto nível a todos os nossos clientes, sejam eles particulares, sejam de convênios,

sejam do sistema público de saúde. É preciso manter o foco no cliente, sempre com

responsabilidade social, como preconiza nossa missão.

Haverá sempre grandes desafios para manter esse hospital respeitado e eficiente.

Esse é o papel  dos que dirigem o Felício Rocho.  A todos,  do simples auxiliar  de

serviço ao médico mais competente, o nosso agradecimento por  tudo.  O Hospital

Felício Rocho é a soma dos esforços de todos. Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Sexteto de Sopros da Banda de

Música da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que apresentará as seguintes

músicas: “Amigos para Sempre”, de Andrew Lloyd Webber, e “My Way”, de Claude

François.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Governador do Estado

Boa noite, senhoras e senhores. Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da

egrégia Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Profa. Maria

Angela  de  Faria  Resende,  Presidente  do  Conselho  Superior  da  Fundação  Felice

Rosso; Sr. José Rezende de Andrade, Presidente do Conselho Diretor da Fundação

Felice  Rosso,  caro  amigo,  verdadeira  lenda  viva  da  segurança  pública  mineira;

eminente  Sr.  Vereador,  Dr.  Alexandre  Gomes,  1º-Vice-Presidente  da  Câmara

Municipal de Belo Horizonte; eminentes Deputados estaduais aqui presentes, Doutor

Viana,  Sebastião  Costa  e  Délio  Malheiros;  Profa.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,
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Secretária  de  Estado  de  Educação,  que  também  integra  órgão  do  colegiado  da

Fundação  Felice  Rosso.  Se  me permite,  Sr.  Presidente,  quero  aqui  saudar  o  Dr.

Marcelo  Gouvêa  Teixeira,  Secretário  Municipal  de  Saúde;  Dr.  Roberto  Fonseca,

Assessor  Especial  do  Governador  para  Assuntos  de  Saúde;  Dr.  Anísio  Ciscotto,

eminente líder da comunidade italiana em Belo Horizonte; eminente Conselheiro Sylo

Costa; Dr. Gilman Viana, nosso ex-Secretário da Agricultura; Dr. Paulo Navarro, que

aqui vejo com muita satisfação; cumprimento todos os integrantes do corpo clínico do

Hospital Felício Rocho, dos seus órgãos colegiados e todos os colaboradores de tão

importante instituição; convidados, senhoras e senhores.

Caro Presidente, primeiro gostaria de louvar a iniciativa de V. Exa. em realizar uma

sessão  solene  na  Casa  do  povo  de  Minas  em  homenagem  a  esta  instituição,  o

Hospital Felício Rocho, que comemora nesta data exata, 60 anos de sua fundação.

Ao mesmo tempo, permito-me aqui dizer que, ao receber o convite e mais ainda,

durante a solenidade, ao assistir ao vídeo e ouvir os discursos da Profa. Maria Angela

e do Secretário José Rezende, pude retornar um pouco ao passado, no meu caso.

Há  trinta  e  poucos  anos,  no  convívio  com  meu  avô,  Anielo  Anastasia,  ele  me

relatava, com a memória prodigiosa que tinha até o fim de sua vida, efemérides da

colônia italiana em Belo Horizonte, especialmente em seu período áureo, na década

de 30, quando a Casa D'Itália serviu, meu caro Presidente, como sede da Assembleia

Legislativa no pós-guerra, na Rua Tamoios.

Lá, naquela época, sob o comando do Conde di Sardis, Cônsul da Itália em Belo

Horizonte, as famílias italianas se reuniam, entre os mármores de carrara, os cristais

venezianos, os lustres e os vasos de alabastro, todos vindos da Itália, para discutir

política,  mas,  fundamentalmente,  para  fazer  benemerência  em  favor  dos  ítalo-

brasileiros  e  daquela  cidade,  ainda  tão  jovem,  na  década  de  30,  mas  que  já

apresentava traços de uma grande metrópole,  que se transformaria ao longo das

décadas. Entre eles se destacava o grande Felício Rocho, um homem à frente de seu

tempo, não apenas sob o ponto de vista empresarial, mas pela sua solidariedade,

pelo gosto na ajuda a outros. Ao seu lado, como aqui foi dito, mas não cansamos de

reiterar,  o  papel  fundamental  do  grande  advogado Dr.  Américo  Gasparini.  Com  o

auxílio de outros tantos italianos e brasileiros aqui mencionados, passamos a ter o
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lançamento, naquela época, época de entreguerras, de grandes dificuldades, de uma

fundação,  que  tinha  como  objetivo  promover  a  saúde.  Até  hoje,  como lembra  o

Presidente,  é  tema recorrente  das necessidades  das  pessoas.  Imaginem naquela

época, há 70 anos, o que seria não só na nossa Capital, mas por todo o Estado e por

todo  o  Brasil.  No  sonho  daquelas  pessoas  pioneiras  nas  suas  atividades

empresariais,  verdadeiros  heróis  da  construção  de  um  mundo  novo,  de  fazer  a

América,  como se dizia  na  Itália  e na América  ao  mesmo tempo,  construíram as

instituições e legaram para nós, hoje, seus descendentes, um imenso patrimônio, não

só físico, clínico e de serviços, mas, muito mais do que isso, um patrimônio moral, de

exemplo de cidadania, de civismo e de amor ao próximo.

Portanto, passados tantos anos, observamos que do sonho de Felício Rocho, do

apoio  de tantos  amigos,  do  trabalho devotado de Américo Gasparini  e,  agora,  da

Profa.  Maria  Angela  e  do  Dr.  José  Rezende  -  na  pessoa  de  ambos,  saúdo  e

cumprimento os integrantes dos órgãos colegiados, do corpo clínico e os funcionários

administrativos - consolidou-se esse magnífico hospital, que honra Minas Gerais e o

Brasil.

Durante  todas  essas  décadas,  o  Hospital  Felício  Rocho  se  consolidou  como

referência  na  medicina,  como aqui  foi  dito,  sendo  o  mais  avançado  em diversos

segmentos,  pioneiro em outras tantas  áreas,  sinônimo de qualidade e excelência,

mas, sobretudo, de tratamento humano para as pessoas especialmente abrigadas

sobre o pálio do SUS.

Portanto,  só podemos aplaudir,  porque,  de  fato,  na  benemerência  originalmente

concebida e sonhada por Felice Rosso, lá atrás, há mais de 70 anos, outros tantos

levaram adiante a sua bandeira.  Neste momento,  o que podemos observar,  como

testemunhas  da  história,  decorridas  essas  seis  décadas  de  funcionamento  do

hospital, é exatamente a materialização daquele sonho, no cotidiano, na faina e na

labuta  daqueles  todos  que atuam  no hospital  e,  sobretudo,  daqueles  que  lá  são

atendidos, e muito bem atendidos pelo corpo clínico de excelência que lá temos.

Desse modo, como Governador do Estado, gostaria de estender os meus parabéns

a  toda  a  comunidade  do  Hospital  Felício  Rocho,  extremamente  satisfeito  de

podermos contar com essa verdadeira instituição, como aqui foi  dito, instalada em
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belíssimo  prédio  de  Raffaello  Berti,  outro  grande  integrante  italiano  da  colônia.

Permitam-me também lembrar, da sua lavra, o prédio do Colégio Marconi, atualmente

incorporado  ao  patrimônio  municipal,  tudo  isso  sinalizando  o  grande  esforço  de

abnegados ítalo-brasileiros daquela época em favor da sua comunidade.

Mas os tempos passam, e os problemas remanescem. O Presidente Dinis Pinheiro,

em  seu  pronunciamento,  muito  sério  e  grave  neste  momento,  lembrou-se  da

necessidade imperiosa que este Parlamento tem conduzido de rever as condições de

financiamento da saúde pública no Brasil. Lamentavelmente sabemos todos que, no

Brasil,  ao  longo  dos  últimos  anos,  houve  uma  grave  inversão.  A União  federal,

durante todos esses tempos, responsável pela maior parte do financiamento do SUS,

resolveu delegar a Estados e Municípios o percentual maior, mas se esqueceu de

repassar os recursos necessários para tanto. Essa inversão tem causado dificuldades

na sustentação desse grande edifício positivo e também aplaudido do SUS. A tabela

estabelecida  pelo  Ministério  tem  sofrido  igualmente  críticas  atrozes  pela  sua

defasagem.

Sr. Presidente, tudo isso significa que essa campanha,  encabeçada,  titularizada,

capitaneada pela Assembleia de Minas deve receber igualmente o reconhecimento

não só dos mineiros, mas dos brasileiros.

A atual  concentração  tributária  em  prol  da  União  permite  que  esses  10%  da

vinculação  federal  lastreiem  os  recursos  do  Sistema  Único  de  Saúde,  para  que,

então,  o sonho de Felício Rocho e  o trabalho de  Américo  Gasparini  e  de outros

tantos, já convertido nessa belíssima realidade, possa cada vez mais se enraizar em

uma realidade proativa em favor da saúde pública dos belo-horizontinos, dos mineiros

e  dos  brasileiros.  Em exemplos  como os  deles  devemos  sempre  nos  mirar,  com

otimismo, ânimo, denodo, criatividade e ousadia. E devemos imaginar que, se eles

fizeram tanto, há tantos anos, com tantas dificuldades, nós, hoje, temos a obrigação

de fazer muito mais.

Muito obrigado. Parabéns, Hospital Felício Rocho!

O Sr. Presidente - O Parlamento de Minas fica sensibilizado com a presença dos

senhores e das senhoras e, sobretudo, com a presença deste notável mineiro. É isso

que  nos  dá  alegria  e  nos  encanta  sobremaneira  no  exercício  da  vida  pública:  a
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felicidade  de  testemunhar  esse  notável  mineiro,  extraindo  o  seu  saber,  a  sua

sensibilidade, a sua inteireza, o seu caráter e a sua devoção ao povo, à sua gente.

Isso certamente extrapola as fronteiras de Minas e se torna realmente um exemplo

belíssimo para cada um de nós, para todos os brasileiros. A vida pública deve ser

feita dessa maneira, deve ser cultivada desse modo, com simplicidade, mas, acima

de tudo, com esse saber, com essa devoção e abnegação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a especial de segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  Deputados

Rogério Correia e Gustavo Valadares; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Questões de ordem - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 568/2011; discurso do Deputado Rogério Correia - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.

Presidente; questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Dilzon Melo - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier

- Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi para discutir a ata, porque, mais

uma vez,  um projeto  polêmico  está  em  pauta.  É  um  projeto  que cria  uma nova

secretaria de governo. Não entendi, até agora, os motivos para o governo criar essa

nova secretaria, que será uma secretaria de investimento. Sou contrário à criação de

uma nova secretaria, não vejo justificativa para isso, e ninguém do governo conseguiu

explicar  nem  fez,  pelo  menos,  um  esforço  para  tentar  dar  essa  explicação.  Já

expressei que tenho o direito de analisar os motivos políticos que levam à criação de

uma secretaria extraordinária para investimento. Acho estranho uma secretaria para

investimento.  Endividado como o  Estado está,  se  uma secretaria  tivesse que ser

criada, que fosse para o controle do endividamento no âmbito do Poder Executivo.

Talvez essa secretaria de controle do endividamento justificasse mais sua criação,

porque o que vemos não é investimento. Temos investimentos no governo federal.

Isso  nós  temos  visto.  A  Presidenta  Dilma  anunciou  R$10.000.000.000,00  de

investimentos. Se for para controlar o investimento do governo federal, um secretário

aqui  não me parece oportuno.  Um secretário  para verificar o  endividamento e as

medidas a serem tomadas talvez fosse justificável. O investimento, pelo que sei, não

será na educação, porque, nesse caso,  nem sequer os 25% constitucionais estão

sendo  investidos.  Não  é  investimento  na  segurança  pública,  porque  hoje,  Sr.

Presidente,  pude ver  mais  um título  para Minas:  Delegados  de Minas recebem o
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salário mais baixo do Brasil. Veja bem, Sr. Presidente. Peço que conste na ata que

Minas  Gerais  é  o  27º  Estado,  o  último,  no  que  diz  respeito  aos  salários  de  um

Delegado de Polícia. O Rio de Janeiro está na frente, Estado que tanto sofreu com a

questão  da  segurança  pública.  Lá,  o  salário  de  um  Delegado  é  R$14.634,00.  O

salário mais baixo, o último é pago por Minas Gerais, ou seja, R$6.288,00. Então, não

me parece que a criação dessa Secretaria tenha o objetivo de investir na segurança

pública. Não me parece também que o objetivo seja investir na saúde, porque não

são investidos 12% na saúde, mas 8%. Neste ano, com o TAG, serão 700 milhões a

menos  de  investimentos  nessa  área.  Então,  Sr.  Presidente,  um  projeto  cria  uma

secretaria extraordinária, mas o debate não pode ser feito na Assembleia Legislativa.

O governo usa da artimanha de não inscrever  ninguém e, simplesmente,  retira  o

quórum do Plenário,  não permitindo,  assim, que a Oposição faça a discussão do

projeto. Conforme estabelece o Regimento Interno, temos seis reuniões para discutir

o projeto de lei, mas aqui, na Assembleia Legislativa, são seis reuniões para cumprir

tabela e, desse modo, a base de governo evita o debate político no Parlamento. Às

vezes, digo que a população não entende e acha que a Assembleia deve ser fechada,

mas, sinceramente, é o que temos visto até hoje.  O Deputado Pompílio  Canavez

tentou fazer essa discussão, mas o Plenário foi esvaziado. E assim vai. “La nave va”

meio sem rumo, na Assembleia Legislativa. Enquanto isso não se debate o que se

deve debater, ou seja, o projeto de lei. Estou utilizando o direito de discutir a ata, a fim

de ter pelo menos 5 minutos para dizer que discordo desse expediente, embora seja

regimental. Apenas discordo dele. Não posso fazer absolutamente nada, a não ser,

pelo menos na discussão da ata,  ter  5 minutos para solicitar  a realização de um

debate sobre a criação de uma secretaria, para que alguém do governo explique isso

com maiores detalhes e deixe a Oposição comentar por que não acha justo criar uma

secretaria nesta altura do campeonato, ou seja, após 10 anos de governo do PSDB,

criar  uma secretaria de um secretário só, depois da criação de 164 cargos por lei

delegada no Escritório Estratégico de Desenvolvimento. Se é Escritório Estratégico

de Desenvolvimento,  cheio de diretorias  e  tudo o  mais,  Sr.  Presidente,  creio que

teríamos  de fazer  uma discussão mais  detalhada sobre  isso.  Solicito,  então,  que

conste na ata o repúdio da Oposição à forma como se tem travado ou não se tem
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travado os debates na Assembleia Legislativa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Parabenizo o Sr. Presidente, que acertou o meu

nome de primeira. Estou feliz, vou para casa satisfeito. Não acho ruim ser chamado

de Gustavo Corrêa, que é meu companheiro, meu amigo. Deputado Rômulo Viegas,

V. Exa. leu a ata. Eu gostaria de saber se nessa ata ou em alguma ata dos últimos

100 dias...  Há quanto tempo os professores das universidades federais  estão em

greve? Sim, quase 50 dias. Quero saber, Deputado Rômulo Viegas, se nas atas dos

últimos 50 dias está constando alguma nota de solidariedade da Bancada do PT aos

servidores das universidades federais, que estão em greve há mais de 50 dias. Peço

a V. Exa. - professor, homem estudioso e paciente - que estude as atas dos últimos

50 dias para saber se em alguma delas existe uma nota de solidariedade do PT aos

servidores das universidades federais que estão em greve. Sr. Presidente, Deputado

José Henrique,  solicito  à  Mesa  que examine ata  por  ata,  porque eles  são muito

solidários com servidores em greve. Não estou acreditando, tenho certeza de que V.

Exa. se esqueceu ou pulou, por alguma razão, essa nota de solidariedade do PT aos

funcionários das universidades federais de todo o Brasil, que já estão em greve há

mais de 50 dias. Então, amanhã, vou cobrar da Mesa um estudo dos últimos 50 dias

para  saber  se  existe  alguma  nota  de  solidariedade  ou  se  existiu.  A  greve  dos

metroviários  de  Belo  Horizonte  acabou  apenas  hoje,  é  bom que isso  fique claro,

porque tem gente querendo colocar  na cabeça da população de Minas que essa

greve tem a ver com o governo do Estado. Em absoluto, porque servidores do metrô

de Belo Horizonte são funcionários federais, de um órgão federal que é a Companhia

Brasileira de Trens Urbanos – CBTU -, ligada ao Ministério das Cidades. Deputado

Rômulo, não sei se V. Exa. fará esse estudo ou se será outra pessoa da Mesa, mas

quero saber se existe nota de solidariedade não só aos servidores das universidades

federais, que estão em greve há mais de 50 dias, mas também aos metroviários, que

ficaram em greve um grande tempo, causando um transtorno absurdo à população de

Belo Horizonte. Preciso saber se houve alguma nota de solidariedade do PT para

com esses grevistas. É o que tinha para discutir em relação à ata, muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
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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.

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, gostaria de trazer ao conhecimento dos

nobres pares, como também da mídia, por meio da TV Assembleia, artigo de minha

autoria, publicado em todos os jornais da nossa Minas Gerais, intitulado a “A luta dos

professores”. O artigo diz o seguinte: “A reação do Ministério da Educação às críticas

que vem sofrendo dos professores universitários e dos institutos federais, em greve,

mostra a total inabilidade do governo petista em lidar com movimentos reivindicatórios

legítimos de seus trabalhadores e revela, ainda, a opção pela mentira para defender o

arrocho salarial que imprime à categoria. O MEC, no fim de maio último, incomodado

com  as  críticas  à  Profa.  Marina  Barbosa,  Presidente  do  Sindicato  Nacional  dos

Docentes  das Instituições de  Ensino  Superior  – Andes -,  que lidera o  movimento

grevista,  distribuiu  nota  à  imprensa  na  qual  afirma  que  não  há  piso  salarial  de

R$557,51 no âmbito do MEC. É uma mentira grosseira do MEC, comandado pelo Dr.

Aloísio Mercadante. Basta uma simples consulta às páginas das instituições federais

de ensino e da Casa Civil para comprovar a falsidade da informação. A Universidade

Federal  de  Santa  Maria,  por  exemplo,  publica,  no  seu  portal,  a  tabela  com  o

vencimento dos professores federais de ensino,  na qual  está documentado que o

salário-base  de  ingresso  dos  professores,  com  jornada  de  20  horas  semanais,

abrangido  pelo  plano  de  carreira  do  magistério  de  ensino  básico,  técnico  e

tecnológico, é de exatos R$557,51. Na mesma tabela, comprovamos também que o

governo federal paga por um mestrado uma gratificação de R$175,58. É o que foi

fixado pela Lei nº 11.704, de 22/9/2008, e seus anexos. É fácil, não há firula, dribles,

jogos de palavras ou manipulação de números que mude isso. Agora, para fugir da

constatação do salário  que paga aos professores federais, o governo federal quer

somar  a  esse piso  salarial,  que  na  verdade  é  inferior  ao  salário  mínimo legal,  a

gratificação pelo exercício da função e dar um reajuste ridículo de 4%, que não cobre
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sequer  as  perdas  salariais  acumuladas  nos  últimos  três  anos  de  congelamento.

Estamos assistimos hoje, no desenrolar da greve, ao Brasil real que passa à frente

dos nossos olhos. Surgem, às centenas, país afora, casos espantosos como o do

campus de Rio Paranaíba,  da Universidade Federal  de Viçosa,  onde milhares de

alunos estão tendo aulas em salas totalmente improvisadas, com grave risco para a

saúde e  a  segurança.  Aqui  em  Minas,  o  PT passou meses  criticando  o  governo

estadual  pela remuneração paga aos profissionais  de ensino.  Dizia  fazer  isso em

defesa da educação. E agora onde estão as lideranças do PT diante do quadro que

mostra que o governo do Estado de Minas Gerais paga mais aos professores que o

governo  federal?  Onde  estão  os  discursos  indignados?  Onde  está  a  cobrança  à

imprensa  para  a  divulgação  da  luta  dos  professores  das  instituições  federais  de

ensino? Professores, sejam eles da rede municipal, estadual ou federal, merecem o

mesmo  respeito  da  comunidade.  Não  merecem  ser  usados  como  massa  de

manobra.” Mas estão sendo usados. Esta Casa primou e fez com muita capacidade o

plano de carreira dos servidores da educação de Minas Gerais. O governo federal se

nega a discutir. Enquanto aqui estamos discutindo aquilo que é bom para a educação,

falavam que não iríamos cumprir, e estamos cumprindo. Quem não cumpre é, mais

uma vez, o governo federal, que fala e não cumpre, briga mas não acha solução. E os

servidores da educação federal estão se lamentando pela ridícula remuneração que

hoje recebem do governo federal. Sr. Presidente, esse artigo foi publicado em um dos

jornais, no último sábado, intitulado “A luta dos professores”,  de nossa autoria. Eu

gostaria que quem não teve acesso buscasse a matéria na internet, nos meios de

comunicação, para conhecer a nossa opinião real, sincera, sem coloração partidária,

mas aquela que merece respeito dos educadores. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Deputado José Henrique, no semestre passado o

Deputado Gustavo Valadares quase teve de beber a água que o Deputado André

Quintão trouxe, imunda, do Jequitinhonha, com essa mania de fazer seus desafios.

Provavelmente, no final do ano, ficará com os joelhos sangrando por andar de joelhos

na rodovia. Já está até com a muleta emprestada do nosso dileto amigo, Deputado

Lafayette  de  Andrada.  Agora  cobrava  o  apoio  da  Bancada  do  PT  à  greve  dos

professores universitários. Pediu, não chegou a fazer promessa, mas, antes que S.
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Exa. cometa outro desvio, outro ato absurdo - e nenhum de nós lhe deseja mal, é um

grande amigo nosso -,  já  lhe mostrei,  do dia 13 de junho,  o manifesto do  nosso

mandato  e  da  Bancada  do  PT  apoiando  a  greve  das  universidades  federais  e

buscando intermediar negociações. Dizemos exatamente que o nosso mandato apoia

a greve enquanto iniciativa democrática e considera que assim deve ser entendida.

Iniciada a partir de 17 de junho... Aí vem a nossa nota, que ele cobrou, favorável à

greve dos professores. E vai dizendo a situação das greves. Em Minas Gerais,  a

greve começa na Universidade Federal amanhã ou depois. Minha irmã é professora

universitária, evidentemente solicitou intermediação, e assim queremos fazer. Greve é

do  processo  democrático  e  existirá  em  qualquer  governo.  Fui  Líder  do  Governo

quando Patrus Ananias era Prefeito, e os professores fizeram greve de 40 dias. É

preciso tratar a educação com respeito. Greves existirão, e assim é saúde. O que não

pode é o tratamento antissindical. É essa a reclamação que fizemos durante todo o

período.  Por  exemplo,  Deputados  e  Deputadas,  a  Cemig  está  agora  com  quatro

trabalhadores concursados demitidos - são celetistas, mas concursados -, um deles

com  29  anos  de  serviço.  Ora,  espero  solidariedade  dos  Deputados  da  base  do

governo no caso concreto da Cemig, ou pode haver uma prática antissindical dessa

forma? São sindicalistas membros da Cipa. Isso é tratar a greve de maneira incorreta,

com  repressão  política,  com  repressão  antissindical.  Os  professores  fizeram  um

acordo, o governo assinou esse acordo por intermédio do Secretário Danilo de Castro

e depois enviou um projeto de lei contrário ao acordo assinado. Greves existirão em

qualquer  governo.  Isso  faz  parte  do  sistema  democrático.  É  evidente.  Não  há

problema nenhum, é correto que os trabalhadores se mobilizem, e eles terão o nosso

apoio. Não só os servidores das universidades mas também os do Incra, que também

estão  em  greve.  Estamos  buscando  intermediações,  eles  nos  procuraram  no

gabinete. Isso faz parte do processo democrático. Fico impressionado de ver que o

governo não tem o que dizer do governo do Estado. Quando há um problema, não

procuram resolvê-lo, mas atacar algum outro problema que existe no governo federal.

Vejam  a  greve  da  saúde  que  ocorreu  em  Minas.  Tenho  de  reconhecer  que  o

Deputado Bonifácio Mourão hoje teve uma atitude digna. Foi procurado por nós e

está intermediando uma saída para a greve, ao invés de ficar dizendo que tem greve
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lá em Brasília, que tem greve nas universidades. E dane-se este Estado, Deputado

Duarte Bechir.  Porque há uma greve lá,  não se resolverá a daqui? Os Deputados

Estaduais  não  se  mobilizam,  porque  a  greve  é  do  governo  Anastasia?  Quero

parabenizar  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  porque  hoje  ele  telefonou  para  a

Secretária Renata Vilhena, dizendo que estava ocorrendo repressão no Hospital João

XXIII e que era preciso resolver o problema. Porque está havendo greve federal não

resolverão os problemas daqui? Realmente, não se resolvem os problemas de Minas

dizendo que há problema no mundo. É o que sempre disse: o governo do PSDB

errou, e o Lula acertou. Imaginem se o Lula ficasse reclamando do Fundo Monetário

Internacional e da dívida externa durante os seus 8 anos de governo, em vez de

resolver o problema e fazer o Brasil crescer. Entraríamos em uma crise profunda. A

justificativa  internacional  não pode deixar  de ter  ações  nacionais.  O problema de

Minas  não  pode  ser  justificado  com  a  existência  de  outros  problemas  locais,

Deputados.  Coloquem  o  pé  no  chão,  ajudem  a  resolver  os  problemas  de  Minas

Gerais, que está endividada, quebrada, sem investimentos do governo do Estado. A

saúde está apenas com 8%. Aí dizem: “Mas em Brasília ainda não aumentou”. E daí?

Por  isso  não  se  cobrarão  os  8%  de  investimentos?  Não  se  investem  25%  em

educação porque há greve federal? Isso está certo? Ora, Deputados, devemos ver os

problemas de Minas em vez de escondê-los atrás de outros, em cortinas de fumaça.

Essa é a discussão que deve ser feita. Vamos discutir. É justo, neste momento, criar

mais uma secretaria de governo, mais cargos, numa hora de crise, em que não há

recursos  para  a  educação  e  para  a  saúde?  Para  fazer  investimento  em  quê?

Deputado,  termino a  minha  fala  dizendo  que a  proposta  do  governo,  ao  fazer  a

justificativa, em momento algum fala que criará uma secretaria de investimento para

verificar o investimento na educação, na saúde e na segurança pública. Aí não fala

que tipo de investimento será feito.  Isso para pegar recurso emprestado e montar

estrada para outro governo pagar e esquecer da educação e da saúde? E dizer que

está esquecendo disso, porque aqui há greve federal? Não justifica. Comparar o que

o governo do Lula e o governo do Fernando Henrique investiram na educação é um

bom tema para discutirmos. Comparar o que o governo de Minas e o governo federal

investem também é um bom tema para discussão. É incomparável o que se investiu a
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mais na educação. O Deputado Rômulo Viegas sabe que hoje a universidade está

muito  melhor  do  que  antes.  Mas  não  é  o  caso  de  ficarmos  comparando.  Quero

resolver os problemas que estão postos, e não, escondê-los atrás de outros. Tenha

paciência! Muito obrigado.

A Deputada Liza Prado - Sr. Presidente, vou pegar o embalo do Deputado Rogério

Correia,  meu companheiro,  sempre  cerrando  fileiras  para  defender  o  trabalhador.

Quero dizer que deixo o nosso voto de solidariedade a todos os funcionários das

universidades federais, pois, neste período, passam por um momento muito especial.

A Presidenta Dilma anunciou que aumentará o número de vagas nas universidades

federais  e  fará  expansão na  Universidade  Federal  de  Uberlândia.  Recentemente,

conseguimos investimentos para fazer o câmpus, conseguimos as áreas nas cidades

de  Ituiutaba,  Monte  Carmelo  e  Patos  de  Minas  para  expandir  as  universidades,

criando mais vagas para os estudantes. Entretanto, é importante discutir a qualidade

desse  ensino.  Discutimos  muito  o  fato  de  as  universidades  federais  estarem  em

greve, mas é preciso discutir a qualidade desse ensino. É preciso aumentar o número

de  vagas,  mas  é  importante  que  a  capacitação  continue,  que  o  ensino  tenha

qualidade, para avançarmos neste país.

Quero deixar também o meu apoio aos funcionários do Incra e aos metroviários e a

minha solidariedade aos trabalhadores da Cemig. Um companheiro é de Uberlândia,

da Cipa, e foi exonerado. Independentemente da cor partidária, aquilo que for justo

deve ter o nosso apoio. Portanto, apoio todos os trabalhadores e trabalhadoras a fim

de que realmente tenham condições dignas de trabalho. Votei favoravelmente aos

professores e estou certa de que temos de lutar  constantemente para valorizar  a

educação. É preciso que haja apoio desta Casa às universidades federais, Rogério,

porque não podemos deixar os professores sobrecarregados ou sem condições de

manter  seus  salários.  Os  Oficiais  Administrativos  estão  bastante  penalizados  por

diversas  razões.  Por  exemplo,  não  há  novas  contratações  para  os  hospitais

universitários,  não  se  abriu  concurso.  Os  Oficiais  Administrativos  estão

sobrecarregados, e quem sofre com isso é a população, uma vez que perde por não

receber  um  atendimento  de  qualidade  nos  hospitais  universitários,  perde  com  a

diminuição da qualidade do ensino.
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O mesmo acontece em outras áreas. O Estado tem 853 Municípios, e menos de

400 possuem delegacias, o que afeta a situação dos Delegados da Polícia Civil e dos

policiais. Muitos têm três, quatro delegacias para tomar conta. Os Oficiais não têm as

condições necessárias para trabalhar. O descaso que percebemos, Rogério, ocorreu

em  vários  mandatos.  Não  é  específico  deste  ou  de  outro  governo.  O  Deputado

Lafayette lutou por mais qualidade na Polícia Civil.  Precisamos de uma delegacia-

modelo  em  Uberlândia,  Rogério.  Se  observar  como  trabalham  os  policiais  e  os

Delegados naquela cidade, você ficará envergonhado. Recentemente foi mudado o

lugar do plantão, resultado de parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado. E

agora,  com  o  empréstimo  do  BNDES,  em  relação  ao  qual  votei  favoravelmente,

podemos  ter  algumas  delegacias-modelo.  Uberlândia  merece  contar  com  esse

serviço, porque a cidade é referência. Mas há outras questões. Não só os Delegados,

mas também todos  os  policiais  civis  precisam ter  condições de  trabalho.  Há que

aumentar o efetivo. A Polícia Militar avançou bastante em Minas Gerais no que se

refere à infraestrutura e ao efetivo. Mas Uberlândia, Araguari e a região do Triângulo

Mineiro contam com menos policiais. São décadas e décadas de descaso com as

forças de segurança. Prova disso é que Uberlândia recebeu viaturas novas, recebe

um  apoio  constante,  mas  o  efetivo  ainda é  menor.  Há que planejar  e  pensar  as

cidades.  Temos  de  apoiar  todas  as  categorias  o  tempo  todo.  Deve  haver

planejamento, preparação. É questão de justiça discutir as carreiras, a fim de que o

servidor tenha uma autoestima alta, possua boas condições de trabalho, disponha

dos  mecanismos  necessários  à  efetivação  de  suas  funções,  como  instrumentos,

equipamentos,  internet,  laboratórios,  recursos  da  ciência,  etc.  Que  possamos  ter

trabalhadores como os das  universidades  federais,  que agora  tentam manter  seu

piso. O piso inicial é alto, se comparado com o de alguns outros países. Entretanto,

as universidades estão em greve porque não querem que a qualidade caia. Precisam

lutar  para  que  esse  patamar  não  se  altere,  senão,  daqui  a  um  tempo,  estará

defasado.  Estive  em  Uberlândia  apoiando  os  técnicos  administrativos  da

Universidade.  Fica aqui,  então,  a minha solidariedade a todas as trabalhadoras e

trabalhadores, a fim de que tenhamos uma sociedade democrática, em que, de fato,

independentemente  das  bandeiras  partidárias,  defendamos  o  servidor.  Esta  Casa
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está  de  parabéns,  pois  percebemos  que,  independentemente  da  cor  partidária,

sabemos  o  que  é  justo,  o  que  deve  receber  o  nosso  apoio,  o  que  deve  ser

incentivado, que, no final das contas, é o diálogo. A greve é um direito a ser exercido,

mas de forma pacífica, ordeira, e tenho certeza de que é o que está acontecendo.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma

reflexão.  Primeiro,  uma  palavra  com  referência  aos  jornais  que  hoje  trouxeram

notícias sobre a remuneração dos Delegados da Polícia Civil em Minas Gerais, dando

conta de que o Delegado de Minas é o mais mal remunerado do Brasil. É preciso

lembrar que, no ano passado, foi  feito um acordo com as Polícias. Já foi  dada a

primeira parcela, estão sendo concedidos aumentos para as Polícias, para o Corpo

de  Bombeiros,  para  o  sistema prisional  e  para  o  socioeducativo,  ao  longo  deste

quadriênio. E, ao final, Minas Gerais terá a Polícia Militar mais bem remunerada e a

4ª Polícia Civil mais bem paga do Brasil. Isto os Deputados se esqueceram de dizer:

que é um acordo entre as Polícias e o governo deste Estado. Minas Gerais terá, paga

por este governo, a Polícia Militar mais bem remunerada do Brasil,  excluindo-se o

Distrito Federal, onde é paga pelo governo federal, e a 4ª Polícia Civil mais bem paga

do  País.  Isto  ninguém  fala:  às  custas  do  governo  estadual.  Quanto  à  greve  da

educação, referente ao sistema federal de ensino, também foi dito aqui que está no

“site”.  E é um “site”  que a família  vê -  e fico até feliz por isso -, mas não vemos

nenhuma  ação  objetiva  do  PT  no  sentido  de  querer  minimizar  tal  situação.  Ao

contrário, pois as notícias de hoje dão conta de que o governo federal, do PT, está se

recusando a sentar para discutir com os professores da rede de ensino federal. Ao

contrário do que houve aqui, em Minas Gerais, onde ocorreu, sim, uma greve política,

que se estendeu por 100 dias. No entanto, em hora nenhuma o governo se recusou a

sentar na mesa e discutir propostas, mas o governo federal se recusa a discutir com

os servidores federais da educação. Isso aqui não é dito, é escondido e esfumaçado.

Por fim, com referência à greve na saúde, ela existe, sim, mas é preciso lembrar que

o governo federal  detém 70% da arrecadação deste  país  e os  Estados somados

detêm  apenas  30%.  Os  Estados  e  os  Municípios  gastam  mais  de

R$70.000.000.000,00 por ano com a saúde, e o governo federal, que detém 70% da

receita,  não gasta R$40.000.000.000,00 com a saúde. A grande verdade é que o
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Brasil, com a 6ª economia do mundo, está no 89º lugar em gasto com a saúde. Isso

não é dito aqui, ou seja, o governo federal, que detém os recursos, empurra para os

Estados e para os Municípios as obrigações, mas não manda os recursos. E qual é o

resultado? Óbvio que é greve. O governo federal manda fazer as coisas para não dar

o recurso, que fica com ele para fazer gracinha, demagogia e o que quer. E, de vez

em quando, ele abaixa o imposto, como o IPI, para diminuir ainda mais a arrecadação

dos Municípios e dos Estados, posando de bonzinho para a população. Então, Sr.

Presidente, é preciso colocar os pingos nos is, é preciso dizer onde está o problema,

que está em quem financia as políticas públicas no País. Quem tem dinheiro para

financiar  as  políticas  públicas  no  País  é  o  governo  federal,  que  detém  70%  da

arrecadação.  Quanto  à  segurança  pública,  já  foi  dito  aqui  que Minas  Gerais  é  o

Estado que mais investe em segurança pública: 13% do seu orçamento. Sabe quanto

o governo federal investe, Deputada Liza Prado? Menos de 0,5%, ou seja, 0,4%. E aí

vem  a  Bancada  do  PT,  muito  entusiasmada,  estufando  o  peito,  dizer  que  Minas

Gerais  remunera  mal  os  servidores  da  segurança  pública.  Onde  está  a

responsabilidade  do  governo  federal,  que  não  investe  e  se  recusa  a  investir  na

segurança  pública?  Onde  está  a  responsabilidade  do  governo  federal,  que  não

investe  e  se  recusa  a  investir  na  saúde  também?  Ele  deu  um  tombo  geral  na

sociedade quando foi  votar a regulamentação da Emenda nº 29.  Simplesmente a

nossa Presidente vetou o artigo que determinava que o governo federal deveria ter

um gasto mínimo com a saúde. E agora vêm dizer, com muita alegria e faceiros, que

é culpa dos Estados e dos Municípios o problema da saúde.  Isso é uma grande

mentira; a verdade é que essa responsabilidade é do governo federal, que detém os

recursos e é quem deveria financiar a saúde, a educação e a segurança neste país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 568/2011, do

Deputado Agostinho Patrus Filho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Tocos do Moji o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  esse  projeto  autoriza  o  Poder
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Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji o imóvel que especifica. Pedi para

discuti-lo,  porque  a  justificativa  dele  diz  que,  desde  meados  da  década  de  60,

funciona no imóvel, objeto desse projeto de lei, a Escola Municipal Ambrosina Maria

de Jesus. Se nos remetermos à década de 70, o discurso que aqui foi  feito  pelo

Deputado Bonifácio de Andrade valeria também.

Há muito tempo, no Brasil se faz a divisão entre Estados e União, entre Estados e

governos municipais. Antes era da mesma forma ou até mais concentrado que hoje.

Quando Fernando Henrique governou o Brasil, ele não fez absolutamente qualquer

tipo de reforma com relação a essas questões levantadas hoje pelo PSDB, por isso

julgo se tratar de meras desculpas. São desculpas de um governo que quebrou Minas

Gerais, que faliu Minas, mas que fez, durante 8 anos, o discurso de que o nosso

Estado tinha conseguido um déficit zero. Desde a década de 70, discuto esse terreno

doado ao Município de Tocos do Moji. Desde a época em que se estabeleceu essa

questão,  não  temos  solução.  O  engraçado  é  que  o  governo  Fernando  Henrique

governou o Brasil  e se desfez das coisas de Minas Gerais por anos a fio,  mas o

discurso jamais foi alterado. Agora apresentam uma desculpa. Descobriram, após 10

anos de governo do PSDB, como se houvessem colocado o ovo em pé, que existe

uma partilha de recurso equivocada. Colocaram o ovo em pé!

Depois de Aécio falir Minas, agora descobrem que existe a União para ser culpada.

Ninguém consegue governar dessa forma, durante 11 anos,  e depois dizer que a

culpa do malfeito, do governo desarranjado, da falência e da quebra do Estado é do

governo  federal.  A população  acreditará  nisso?  Imaginem  se  Lula  tivesse  ficado

reclamando  do  Fundo  Monetário  Internacional,  da  dívida  externa  contraída  por

Fernando Henrique, que era imensa? Imaginem se ficasse reclamando que Fernando

Henrique havia deixado dívidas e que assim nada podia fazer? Imaginem se ficasse

dizendo que a culpa era do Fernando Henrique?

O Sr.  Presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  nem nós  nem  o  telespectador  o

estamos entendendo. Estamos discutindo sobre um terreno em Tocos do Moji, mas

parece que esse assunto está muito distante do que V. Exa. está falando. Gostaria

que voltasse à discussão do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 568/2011.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Voltarei  ao  projeto,  mas  o  telespectador  talvez
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entenda  que  há  uma  manobra  da  base  do  governo,  que  não  permite  que  as

discussões cheguem ao Plenário. A Oposição às vezes precisa, por meio do projeto

de Tocos do Moji, tentar discutir questões postas em outro projeto, que não chega a

ser  discutido,  porque  o  governo  tira  o  quórum,  pede  verificação  e  vai  embora.

Simplesmente ocorre isso.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  De  modo  geral,  a  bancada

oposicionista se declara em obstrução. Isso é o que temos visto aqui e é dito em alto

e bom som pela Liderança. De modo geral, a Liderança da Oposição é que se declara

em  obstrução.  Não vejo  obstrução  da  Bancada  do  governo.  Ao  contrário,  vejo  a

Liderança da Oposição dizer, sempre e claramente, que está em obstrução. Por isso

não chega o momento de discutir aquele projeto que se quer discutir.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, o problema é que temos um projeto em

pauta, sobre o qual a Bancada da Oposição se declarou em obstrução, por ser contra

ele.  Trata-se  do  projeto  que  cria  uma  secretaria  extraordinária  à  essa  altura  do

campeonato.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Então, não venha dizer que é o

governo que está obstruindo.

O Deputado Rogério Correia* - Esse projeto está na pauta. Só que, como V. Exa.

sabe muito bem, o projeto nunca entra em discussão, porque...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Porque a Bancada da Oposição

está obstruindo.

O Deputado Rogério Correia* - Não, não é por isso, Deputado, mas porque, tendo

maioria, os Deputados da Situação saem do Plenário, e um Deputado, também da

Situação, pede que a reunião seja encerrada. Assim, a reunião acaba, e a Oposição

não pode discutir o projeto do qual ela discorda. O que acontece é que, sobre aquele

projeto, que deveríamos discutir por ele ser polêmico, a Situação manobra para que

ele  não seja discutido.  Então  não tenho a  oportunidade de fazer  a  discussão  do

projeto  por  uma  manobra  da  base  governista.  Tudo  bem  que  é  uma  manobra

regimental, vocês estão usando o Regimento. Permitam-me então usar do Regimento

para discutir o terreno de Tocos do Moji, e não ser tão rigoroso para que eu possa

pelo menos questionar o motivo pelo qual o governo quer criar uma Secretaria nova,
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11 anos depois,  de  investimento.  Não posso discutir  o  projeto,  porque a base do

governo não me permite chegar até ele, há várias reuniões. Vim discutir o projeto de

Tocos de Moji, e a população de Minas entenderá e perdoará este Deputado por não

estar tão dentro do projeto como deveria. Mas é importante que eu fale sobre isso,

Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - De minha parte, não me oponho.

Só quero esclarecer os dados. Quando se declara em obstrução e se recusa a deixar

que  aconteça  a  discussão,  isso  não  é  oposição.  A  Oposição  tem  dito  aqui

reiteradamente: estamos em obstrução... O que é obstrução? É a não discussão. Nós

queremos discutir, porque temos argumentos, mas a Oposição está em obstrução e

não nos deixa discutir, essa é a grande realidade.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, aí há uma incompreensão sobre o que é

obstrução ou como entendê-la. A Oposição não entende a obstrução como ausência

de discussão, e sim de votação.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Mas não deixa discutir.

O Deputado Rogério Correia* - Deputado, está em obstrução.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Mas  poderia  deixar  discutir.

Estamos discutindo o Tocos do Moji, mas não há nenhuma dificuldade em discutir o

projeto do governo.

O Deputado Rogério Correia* - Mas o fato de estarmos em obstrução não significa

que não tenhamos a discussão do projeto.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Obstrução é não deixar correr o

fluxo natural da Casa. É isso o que vem acontecendo.

O Deputado Rogério  Correia*  -  Aí,  sim,  o  que  significa  votar  o  projeto.  Somos

obstrução...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Votar, discutir, emendar... Obstruir

é obstruir.

O Deputado Rogério Correia* - A obstrução pode ser feita de diversas formas.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Mas a força de obstrução de que a

Oposição se utiliza aqui é de não deixar discutir, não deixar votar, não deixar reunir,

não deixar abrir a reunião.
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O Sr. Presidente - Solicito aos Deputados que voltem à discussão do Parecer de

Redação Final  do  Projeto de Lei  nº  568/2011,  que trata  da doação de imóvel  ao

Município  de  Tocos  do  Moji.  Há  tantos  dados  importantes  que  o  Deputado pode

esclarecer a esse respeito, tais como a área do imóvel, a comarca onde está sendo

feito o seu registro.

O Deputado Lafayette  de Andrada (em aparte)*  -  A finalidade para a  qual  está

sendo doado. Acho que a população de Tocos do Moji merece de V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - E a população de Minas também merece saber por

que o governo quer criar uma secretaria de investimento, 11 anos depois, após ter

criado 164 cargos para um escritório de planejamento estratégico. São 164 cargos, 9

diretorias, e não se consegue uma diretoria para pensar o investimento. O Estado

está endividado, quebrado, como Aécio Neves o deixou, e não sei que investimento

quer discutir. Mas essa é uma forma de obstrução. Obstrução não é apenas fechar a

reunião;  é também fazer  o debate,  é se utilizar  do tempo, tudo isso é obstrução.

Gostaria de esclarecer essa nossa forma de fazer obstrução. Quanto ao projeto em

pauta, ficarei devendo uma análise mais pormenorizada a seu respeito, Presidente.

Ele já se encontra em redação final e certamente, ao autorizar o Poder Executivo a

doar o imóvel ao Município, ele receberá uma destinação útil. Tomara que seja doado

para a construção de uma escola ou algo que seja útil e que não seja para abrigar

nenhuma delegacia da tal futura secretaria, pois acho que esta não precisará de nada

mais a não ser do Secretário. Aliás, ela só cuida mesmo do Secretário.

Votaremos favoravelmente ao projeto e a sua redação final, que deve estar muito

benfeita,  mas gostaria  de lamentar que o nosso debate seja tão enfraquecido, do

ponto de vista do governo, com as suas manobras para impedir  o debate político

nesta Casa.

Questão de Ordem

O Deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente,  como a Bancada do PT se

retirou  inteiramente  do  Plenário,  não  há  condições  de  debate.  Peço,  portanto,  o

encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente - 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 2.996 e 3.086/2012, uma vez que permaneceram

em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão, foram apresentados ao Projeto de Lei nº 3.086/2012 um substitutivo do

Deputado Pompílio Canavez, que recebeu o nº 2, dois do Deputado Rogério Correia,

que receberam os nºs 3 e 4, e um do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº

5, e, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento I nterno, encaminha os substitutivos

com o projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer.

- O teor dos substitutivos apresentados foi publicado na edição do dia 21/6/2012.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pediria que V. Exa. lesse a ementa do

projeto cuja discussão terminou, até para que fique claro que a Oposição não pôde

discuti-lo. Pelo que entendi, já foram seis reuniões feitas, inclusive no que diz respeito

a esse projeto da secretaria, por isso disse que não conseguimos discutir. Foram seis

reuniões, e eu não consegui fazer a discussão do projeto. Era isso o que procurava

explicar ao Deputado Lafayette de Andrada, que infelizmente optou por não permitir

que eu discutisse novamente o projeto de criação da secretaria extraordinária.

O Sr.  Presidente -  Com a palavra,  o Sr.  Secretário,  para proceder à leitura das

ementas dos Projetos de Lei nºs 2.996 e 3.086/2012.

O Sr. Secretário (Deputado Duarte Bechir) - (- Lê as ementas dos Projetos de Lei

nºs 2.996 e 3.086/2012, que foram publicadas nas edições de 22/3/2012 e 19/4/2012,

respectivamente.)

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, já que V. Exa. encerrará a reunião,

pediria que se registrasse em ata que este Deputado tentou, durante seis reuniões,

discutir o projeto em pauta e não conseguiu fazê-lo por manobra regimental da base

governista.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Rogério Correia.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia já
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anunciada, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/6/2012

Às  15  horas,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  o  Deputado

Elismar Prado, membro da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado

Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado,

declara aberta a reunião e,  nos termos regimentais,  dispensa a leitura da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a discutir a implementação da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008,

que altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -,

para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, e a

discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Claudim da Prefeitura e Zé Ferro, Vereadores

da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros;  Robson  Geraldo  Soares  de  Figueirêdo,

Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros,  representando a Sra. Ana

Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação; Iraceníria Fernandes da

Silva, Diretora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez; Elisângela

Mesquita Silva, Diretora Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de

Montes Claros; José Gomes Filho, Diretor da subsede de Montes Claros do Sind-

UTE-MG, representando a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, Coordenadora-Geral do

sindicato; Raiana Alves Maciel Leal do Carmo, representante da Associação Brasileira

de Educação Musical - Abem-MG -; e Jefferson Joe Moreira Alves, Coordenador da

Associação Mineira dos Estudantes – Ame -, que são convidados a tomar assento à

mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta das notas taquigráficas. Neste momento, o Presidente recebe dos

convidados os seguintes documentos: manifestação de apoio ao ensino de música na
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educação  básica,  subscrita  por  professores  de  música  de  diversas  instituições,  e

proposta de plano de curso de extensão em educação musical  para formação de

educadores,  a  ser  ministrado  pelo  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo

Fernandez. 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, 21 de junho de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 19/6/2012

Às  15h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  os Deputados  Paulo  Lamac,

Antônio Júlio (substituindo o Deputado Vanderlei Miranda, por indicação da Liderança

do PMDB) e João Leite (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 do 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  o

financiamento para as políticas públicas sobre drogas e comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Clélio  Campolina  Diniz,  Reitor  da

Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  agradecendo  o  convite  para  participar  de

audiência pública desta Comissão, que debateu a importância da educação para o

enfrentamento do “crack”;  ofício  da Sra.  Marta Elizabete de Souza,  Presidente do

Conselho  Regional  de  Psicologia  de  Minas  Gerais,  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”,  em  14/6/2012.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Sra. Márcia Cristina Alves, Presidente do Conselho Municipal de

Políticas sobre Drogas; e os Srs. Roberto Tykanori Kinoshita, Coordenador Nacional

de Saúde Mental do Ministério da Saúde; Aloísio Andrade, Presidente do Conselho

Estadual Antidrogas; Vinícius Lopes Martins, Defensor Público do Estado; e Márcio

Lobato Rodrigues, Delegado-Chefe do Departamento de Investigação Antidrogas da
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Polícia Civil,  que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos dos Deputados Paulo Lamac (3) em que solicita seja prorrogado o

prazo de funcionamento desta Comissão até a conclusão de seus trabalhos, tendo

em vista a complexidade da matéria; seja realizada audiência pública para debater o

Projeto de Lei Federal nº 7.663/2010, que acrescenta e altera dispositivos à Lei nº

11.343, de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, dispor

sobre  a  obrigatoriedade  da  classificação  das  drogas,  introduzir  circunstâncias

qualificadoras dos crimes previstos nos arts. 33 a 37, definir as condições de atenção

aos  usuários  ou  dependentes  de  drogas;  seja  realizada  audiência  pública  para

debater o enfrentamento do crack no âmbito mundial; André Quintão em que solicita

seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas de combate ao

“crack”  no  Município  de  Santa  Luzia;  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir assuntos relacionados ao consumo e tráfico de drogas

no Município  de São Sebastião do Paraíso;  Ulysses Gomes em que solicita  seja

realizada audiência pública para discutir políticas públicas de prevenção e combate

ao uso de drogas no Município de Itajubá; Antônio Júlio, Délio Malheiros e Duílio de

Castro  em  que  solicitam  seja  realizada  vista  aos  Centros  de  Acolhimento  aos

Usuários de Drogas de Belo Horizonte, em conjunto com a Comissão de Defesa do

Consumidor  e  do  Contribuinte.  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Liza  Prado.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Paulo Lamac, Presidente - Antônio Júlio.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NºS 2, 3, 4 E 5 AO PROJETO DE LEI Nº

3.086/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

O Projeto de Lei nº 3.086/2012, de autoria do Governador do Estado, “cria o cargo

de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos  no

âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi examinada 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 Administração Pública manifestou-se favoravelmente

à matéria, com a Emenda nº 1, apresentada ao Substitutivo nº 1.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela

aprovação do Projeto de Lei  nº  3.086/2012 na forma do Substitutivo nº  1,  com a

Emenda nº 1.

Durante  a  fase  de  discussão  do  projeto,  no  1º  turno,  foram  apresentados  em

Plenário os Substitutivos nºs 2, 3,  4 e 5, que vêm a esta Comissão para receber

parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Substitutivo nº 2, apresentado pelo Deputado Pompílio Canavez, objetiva retirar a

proposta  de  criação  do  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos e do seu gabinete, e manter a proposta de criação do

cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil.

O Substitutivo nº 3, apresentado pelo Deputado Rogério Correia, também pretende

retirar da proposta original a criação do cargo de Secretário de Estado Extraordinário

para  Coordenação  de  Investimentos  e  do  seu  gabinete,  além  de  propor  que  as

atribuições  do  referido  cargo  sejam  transferidas  para  o  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas, cuja competência está estabelecida no art. 2º da Lei Delegada nº 181,

de 20/1/2011.

Quanto  ao  que  ainda  consta  do  substitutivo  citado,  cumpre  observar  que

permanece inalterada a proposta de criação do cargo de Chefe Adjunto Institucional
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da  Polícia  Civil.  Por  último,  verifica-se  que  a  proposta  contida  no  art.  2º  desse

substitutivo tem o mesmo teor do inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº 180, de

20/1/2011.

O  Substitutivo  nº  4,  também  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  tem  o

propósito de criar o cargo de Secretário de Estado Extraordinário para controle do

Endividamento no âmbito no Poder Executivo, em substituição ao cargo de Secretário

de Estado proposto  pelo Governo,  e  mantém a  proposta de  criação do cargo de

Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil.

Além disso, o referido Substitutivo nº  4,  a exemplo do que dispõe a proposição

original, estabelece as competências do cargo de Secretário de Estado, cria o seu

gabinete e dispõe sobre a respectiva estrutura.

O  Substitutivo  nº  5,  de  autoria  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  tem  o  mesmo

propósito do Substitutivo nº  2, cujo único objetivo é a criação do cargo de Chefe

Adjunto Institucional da Polícia Civil. O que está a mais nesse substitutivo é inócuo,

pelas mesmas razões apresentadas ao Substitutivo nº 3, uma vez que já é norma

prevista no inciso VI do art. 27 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011.

Deixamos de acolher as propostas em análise, pois entendemos que a criação do

cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos e

do seu gabinete, conforme propõe o Governo do Estado, se apresenta oportuna e

necessária.

Com efeito, reconhecemos que a iniciativa governamental visa a colocar em prática

os  objetivos  do  Governo,  que  são  a  coordenação  e  a  integração  da  ação

governamental do Poder Executivo no ciclo das políticas públicas a cargo do Estado.

Além  disso,  visa  também  a  uma possível  integração  dos  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual em sistemas setoriais, os quais serão agrupados nas

áreas temáticas básicas da função administrativa e da governança institucional do

Poder Executivo.

Por  derradeiro,  vale  lembrar  que  a  criação  de  cargo  e  a  definição  de  suas

competências bem como a estrutura de órgãos do Poder Executivo são matérias de

competência privativa do Governador do Estado, conforme estabelece a Constituição

Estadual.  É pacífica a  jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal  em declarar  a
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inconstitucionalidade de leis ou de qualquer um de seus dispositivos que sejam de

origem parlamentar e que tratem dessa matéria.

Sendo assim, apresentamos a seguinte conclusão, que ratifica o posicionamento

anterior desta mesma Comissão.

Conclusão

Opinamos, pois, pela rejeição do Substitutivo nº 2, de autoria do Deputado Pompílio

Canavez, dos Substitutivos nºs 3 e 4, de autoria do Deputado Rogério Correia, e do

Substitutivo nº 5, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz .

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Valadares -

Doutor Viana - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

21/6/2012

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Lafayette de Andrada, Rogério Correia, Duarte Bechir (substituindo este ao Deputado

Neider  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Gustavo  Valadares

(substituindo o Deputado Fred Costa, 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 Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 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

Lafayette de Andrada, que conclui pela rejeição do Substitutivo nº 2, do Deputado

Pompílio Canavez, dos Substitutivos nºs 3 e 4, do Deputado Rogério Correia e do

Substitutivo nº 5, do Deputado Sávio Souza Cruz, recebidos em Plenário ao Projeto

de Lei nº 3.086/2012, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Rogério  Correia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião extraordinária, dia 25/6, segunda-feira, às 14h30min, para apreciar o parecer

sobre os Substitutivos apresentados em Plenário ao Projeto de Lei nº 3.086/2012, do

Governador Antônio Augusto Junho Anastasia, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.

Délio Malheiros, Presidente - Duarte Bechir - Doutor Viana - Lafayette de Andrada -

Gustavo Valadares.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 21/6/2012

Às 19h15min, comparecem no auditório da Faculdade de Pará de Minas – Fapam -

os  Deputados  Paulo  Lamac  e  Antônio  Júlio  (substituindo  o  Deputado  Vanderlei

Miranda, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir  o avanço do

consumo de “crack” na região e as ações do poder público e da iniciativa privada para

seu enfrentamento. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para ouvir  as

Sras.  Maria  Amália  Arruda  Campos  Santos  e  Maria  Angélica  Varela  Franco  de

Oliveira, respectivamente, Secretárias de Saúde e de Assistência Social de Pará de

Minas;  e  Eliete  Maria  Carvalho,  Delegada Regional  de  Pará de Minas;  e  os  Srs.

Eugênio Mansur, Vice-Prefeito de Pará de Minas, representando o Sr. José Porfírio de

Oliveira Filho,  Prefeito  desse Município;  Marcílio  Magela de  Souza,  Presidente da

Câmara Municipal de Pará de Minas; José Walter Nogueira Soares, Coordenador da

Defensoria Pública da Comarca de Pará de  Minas;  o Sgt.  PM Wagner  Aparecido

Romualdo, instrutor do Proerd em Pará de Minas, representando o Maj. PM Joel da

Rocha Silva, Comandante da 19ª Cia. Independente da PMMG, de Pará de Minas; os

Srs. Paulo Felipe de Vasconcelos Marinho, Presidente do Conselho de Segurança

Pública de Pará de Minas; Ronaldo Galvão, professor do curso de Direito da Fapam;

Marcelo Xavier Assunção e Silva; Délio Alves, assessor político regional do Deputado

Inácio Franco; e o Pe. Adriano José de Oliveira, Diretor-Geral da Fapam, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Antônio  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.
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Paulo Lamac, Presidente – Tadeu Martins Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/6/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Délio Malheiros,

Lafayette de Andrada, Doutor Viana (substituindo o Deputado Gustavo Corrêa, por

indicação  da  Liderança  do  BAM),  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Neider

Moreira,  por indicação da Liderança do BTR) e Gustavo Valadares (substituindo o

Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

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 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

rejeição dos Substitutivos nºs 2, do Deputado Pompílio Canavez, 3 e 4, do Deputado

Rogério Correia,  e 5,  do Deputado Sávio Souza Cruz,  recebidos em Plenário,  ao

Projeto de Lei nº 3.086/2012, em 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada). O

Projeto  de  Lei  nº  1.870/2011,  em  1º  turno,  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, 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, 26 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Ivair Nogueira - Lafayette de Andrada - Neider Moreira

- Rogério Correia - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- O Sr.  Presidente designou na 48ª Reunião Ordinária da 2ª  Sessão Legislativa
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Ordinária da 17ª Legislatura, em 26/6/2012, os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.  (Requerimentos nºs 3.281/2012, da candidatura do Deputado Doutor

Viana;  3.282/2012,  da  candidatura  do  Deputado Sebastião  Costa;  3.283/2012,  da

candidatura  do  Deputado  Ivair  Nogueira;  e  3.284/2012,  da  candidatura  do  Sr.

Alexandre  Bossi  Queiroz).  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados  João  Leite  e  Luzia

Ferreira; suplentes - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi;  pelo BAM:

efetivo - Deputado Gustavo Corrêa; suplente - Deputado Duilio de Castro; pelo PT:

efetivo  -  Deputado Rogério  Correia;  suplente  -  Deputado Pompílio  Canavez;  pelo

PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Vanderlei Miranda

(Designo. Às Comissões.).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.936/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Desenvolvendo Vida e Missão – Advem –, com sede

no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.936/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desenvolvendo Vida e Missão – Advem –, 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
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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. 19 (alterado em

6/5/2012), que os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho

de  Coordenadores  não receberão qualquer  tipo  de  remuneração pelas  atividades

exercidas; e, no parágrafo único do art. 26, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  registrada  no

Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.936/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.167/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Mãos Unidas, 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 3.167/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Mãos Unidas, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  prestação  de

assistência social e a promoção da cultura, do esporte, do lazer e do turismo.

Com esse propósito, a instituição mantém escolas e clubes esportivos voltados à

inclusão  social  de  crianças  e  adolescentes;  incentiva  a  segurança  alimentar  e
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nutricional;  realiza  cursos  de  formação,  capacitação  e  especialização  profissional;

orienta  a  inclusão  de  pessoas  em  situação  vulnerável  no  mercado  de  trabalho;

fomenta  o  desenvolvimento  econômico  e  social;  cria  espaços  culturais  e  de

recreação;  apoia  estudos  e  pesquisas  voltados  para  o  desenvolvimento  de

tecnologias  alternativas,  produção  e  divulgação  de  conhecimentos  técnicos  e

científicos  relacionados  com  os  interesses  de  seus  assistidos;  e  difunde  valores

universais como ética, paz, cidadania, direitos humanos e democracia.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária Mãos Unidas

em prol das pessoas necessitadas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.167/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.168/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores Federais de Minas Gerais –

ASFMG –, 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 3.168/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Servidores Federais de Minas Gerais – ASFMG –, com sede no Município de

Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo congregar os servidores federais e pensionistas do Estado na defesa de seus

interesses.
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Com esse propósito,  a instituição presta assistência jurídica a seus associados;

promove eventos esportivos, culturais e de lazer; estimula a boa convivência por meio

de viagens e reuniões culturais; organiza bibliotecas; disponibiliza atendimento nas

áreas médica e odontológica.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação dos Servidores

Federais de Minas Gerais, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.168/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Rogério Correia, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.190/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  da  Deputada Rosângela  Reis,  o  projeto  de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Social de Atletismo do Vale do Aço

- Asav -, com sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.190/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Social de Atletismo do Vale do Aço – Asav –, com sede no Município de Ipatinga,

pessoa jurídica de direito privado, que tem como escopo a promoção do ser humano

a fim de que alcance a plena cidadania.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática do atletismo e de atividades

físicas e esportivas em escolas de pessoas carentes; promove o voluntariado; realiza

projetos  específicos  nas  áreas  de  esporte,  lazer,  educação  e  saúde;  desenvolve

cursos  e  pesquisas  sobre  temas  de  interesse da  comunidade;  presta  assistência
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social  às  famílias  em situação de vulnerabilidade;  orienta sobre a preservação do

patrimônio histórico e artístico.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Social  de

Atletismo do Vale do Aço, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.190/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 2012.

André Quintão, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.203/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Loja Maçônica Capitólio das Águias Uberabense, com

sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  31/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.203/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Loja Maçônica Capitólio das Águias Uberabense, com sede no Município

de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo



1341
____________________________________________________________________________

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  18,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  às  lojas

maçônicas sediadas em Uberaba ou, na sua inexistência, à Grande Loja; e, no § 8º

do art. 20, que as atividades de seus administradores, auxiliares e associados não

serão remuneradas.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.203/2012 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 Loja Maçônica Capitólio das Águias

Uberabense nº 284, com sede no Município de Uberaba.”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.241/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/6/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.241/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Escolinha Infantil Pedacinho do Céu, 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, nos arts. 6º, § 3º e 13,

que os dirigentes não serão remunerados; e, no art.  20, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  que  tenha  a

mesma finalidade e objetivos da associação dissolvida ou tenha caráter filantrópico.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.241/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.247/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Regional de Equoterapia – ARE –,

com sede no Município de Teófilo Otoni.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/6/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.247/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional de Equoterapia - ARE -, com sede no Município de Teófilo Otoni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e,

no  art.  32,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro na Associação

Nacional de Equoterapia – Ande –, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.247/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.256/2012

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 ao contribuinte mineiro

do segmento econômico de produção de biocombustível, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/6/2012, 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 projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado ao setor de produção de biocombustíveis, como medida de

proteção  ao  contribuinte  mineiro  e  forma  de  combater  benefícios  fiscais

irregularmente  concedidos  por  outras  unidades  da  Federação,  relativamente  ao

ICMS.

Foram concedidos pelo estado do Mato Grosso do Sul benefícios fiscais para as

indústrias  produtoras  de  biocombustíveis,  instituídos  pelo  Decreto  nº  12.906,  de

29/12/2009, e operacionalizados mediante concessão de crédito presumido do ICMS,

entre outros benefícios.

De acordo com o pacto federativo estabelecido na Constituição Federal e com o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme citado na exposição de motivos elaborada pela Secretaria de Estado de

Fazenda – SEF – que acompanha a Mensagem nº 229/2012, encaminhada a esta

Casa pelo Governador do Estado, a concessão acima mencionada não está prevista

em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto no art. 155,

§2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de

7/1/75.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975,

faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da

economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda  benefício  ou

incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em lei complementar ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a SEF envie à Assembleia Legislativa expediente

com a exposição de motivos para adoção de medida com tal 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
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dispositivo,  cabe à  SEF o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das  medidas

adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

O projeto de resolução em estudo resultou  da referida Mensagem nº 229/2012.

Também foi cumprida a exigência contida no citado § 6º, com o envio das medias

adotadas pelo Estado e os contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Assim, como forma de reação e proteção da economia estadual, serão concedidos

benefícios  fiscais  para  as  empresas  produtoras  de  biocombustíveis  que

comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou

desestimuladas de se instalarem em Minas Gerais.  A referida mensagem informa,

ainda, que já foram concedidos, em função dos benefícios concedidos pelo Estado do

Mato  Grosso  do  Sul,  regimes  especiais  os  quais  instituem  crédito  presumido

equivalente a 75% do saldo devedor  do ICMS devido na venda dos produtos, na

proporção das aquisições internas de insumos com diferimento, especificamente óleo

vegetal, gordura animal, óleos e gorduras residuais - OGR -, grãos de oleaginosas

adquiridos internamente e metanol adquirido do exterior.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento do Regime Especial de Tributação.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.256/2012,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Zé Maia, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.369/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 455/2007, tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar  à Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais  – Apae – do

Município de Visconde do Rio Branco o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/4/2011 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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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  31/5/2011,  esta  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que informasse esta Casa

sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio

pretendida.

Atendida a diligência, passamos ao exame da proposição.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.369/2011  tem  como  finalidade  conferir  a  necessária

autorização para que o Poder Executivo possa doar à Associação de Pais e Amigos

dos  Excepcionais  –  Apae  –  do  Município  de  Visconde  do  Rio  Branco  o  imóvel

constituído pela área de 10.100m², situado naquele Município e registrado sob o nº

12.331, a fls. 48 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Visconde do Rio Branco.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação das transferências de domínio.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  impõe,  em  seu  art.  17,  a  necessidade  de

existência de interesse público devidamente justificado.

A esse respeito, cabe ressaltar que o imóvel será destinado ao funcionamento da

Apae  de  Visconde  do  Rio  Branco,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência,

declarada de utilidade pública pela Lei nº 11.775, de 1995.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –,

por intermédio da Nota Técnica nº 574/2011, declarou-se favorável à transferência de

domínio  do referido imóvel  desde que seja  para Visconde do Rio  Branco,  com a

finalidade de ser utilizado para o funcionamento da Apae do Município.

Tal  sugestão não pode ser  desconsiderada,  pois  a  proposição em análise é de

caráter meramente autorizativo, uma vez que a efetivação da pretendida doação é ato
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reservado  exclusivamente  ao  Governador  do  Estado,  conforme  dispõe  o  art.  90,

inciso XIV, da Carta Estadual, que a ele reserva, privativamente, a competência para

dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.

Em decorrência disso, se a proposição em exame vier a tornar-se lei, tal como foi

apresentada,  aquela  autoridade,  por  dispor  de  poder  discricionário  na  tomada  de

ações  administrativas,  poderá  adotar  ou  não  a  medida  nela  consubstanciada.  E,

diante da manifestação da Seplag, é muito possível que ela não o faça, tornando

inócua a futura lei.

Saliente-se,  ainda,  que,  na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  do  projeto

determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado caso a causa da doação deixe

de existir.

Por  tais  razões,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  a  ser  formalizado  na  parte

conclusiva deste parecer, com o intuito de atender à sugestão do Poder Executivo,

sanar  erro  material  relativo  ao  registro  do  imóvel  e  adequar  o  texto  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.369/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Visconde do Rio  Branco 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 Visconde do Rio

Branco imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no local

denominado Fazenda Santa Juliana, naquele Município, registrado sob o nº 12.331, a

fls. 48 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Visconde do

Rio Branco.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  Apae  –  do  Município  de

Visconde do Rio Branco.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se for
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desvirtuado o motivo de sua doação.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Bruno Siqueira -  Luiz  Henrique -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.138/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.138/2012

“acrescenta parágrafo ao art. 48 da Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe

sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma

apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre a proposição, conforme

preceitua o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição sob análise, insere-se o seguinte § 2º ao art. 48 da Lei nº

14.184,  de  31/1/2002,  que  dispõe  sobre  o  processo  administrativo  no  âmbito  da

administração pública estadual:

“§ 2º - O impedimento previsto no “caput” e a sanção prevista no § 1º não eximem o

servidor ou a autoridade responsável pela ação ou omissão que retardar a decisão do

processo das demais responsabilidades previstas na legislação”. (Grifos nossos.)

Cumpre-nos,  neste  ponto,  tecer  alguns  esclarecimentos  sobre  a  alteração

pretendida pela proposição. O dispositivo que ora se pretende inserir no ordenamento

jurídico estadual refere-se, primeiramente, ao impedimento previsto no “caput” do art.

48 da Lei nº 14.184, de 2002 e, depois, à sanção prevista no § 1º. O art. 47 dessa lei

estabelece que a autoridade responsável pelo processo administrativo tem 60 dias

para decidi-lo, permitindo-se uma única prorrogação pelo mesmo prazo, desde que

expressamente justificada. O art. 48, por sua vez, dispõe que “expirado sem decisão

o prazo prescrito ou prorrogado nos termos do art. 47, fica a unidade administrativa
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responsável pelo julgamento do processo impedida de concluir os demais processos

em tramitação, até que seja emitida a decisão”. (Grifo nosso.)

Assim, o mencionado dispositivo obsta que a unidade administrativa competente

para  o  julgamento  do  processo  decida  qualquer  outro  processo  sob  sua  alçada

quando não o  decidir  dentro  de  60  dias,  contados da conclusão da instrução ou

quando o referido prazo for prorrogado. Por sua vez, o §1º a que alude o projeto sob

análise prevê que, se do impedimento previsto no art. 48 resultar ônus para o erário,

o servidor ou a autoridade responsável  ressarcirá o Estado pelo prejuízo.  Esta é,

portanto, a sanção a que se refere o § 2º transcrito anteriormente.

Feito esse breve esclarecimento, passamos à análise do projeto.

Segundo  justifica  o  autor,  o  projeto  em  estudo  “tem  por  finalidade  garantir

efetividade ao disposto no art. 73 da Carta mineira, segundo o qual a sociedade tem

direito  a  governo  honesto,  obediente  à  lei  e  eficaz,  criando  um  mecanismo  que

propicia ao cidadão efetivo controle dos atos do poder  público e não apenas um

controle nominal, como o inscrito no inciso III do § 1º do mencionado dispositivo, a

seguir transcrito:

“§1º – Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:

(...)

III  – controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante

órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta”.

De fato, como também ressaltou o autor da proposta em sua justificação, tanto o

texto  constitucional  federal  quanto  o  estadual  asseguram  ao  administrado  amplo

acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas

daquelas  necessárias  à  segurança  da  coletividade  e  do  Estado.  Nesse  sentido,

temos, entre outros, o § 5º do art. 4º da Carta Estadual e o art. 5º, inciso XXXII, da

Constituição da República. O § 2º do art. 73 da Constituição mineira, por sua vez,

assegura  à  sociedade  mineira  o  direito  de  manter-se  correta  e  oportunamente

informada  de  ato,  fato  ou  omissão,  imputáveis  a  órgão,  agente  político,  servidor

público ou empregado público. A regra é, portanto, a do pleno acesso à informação. A
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toda evidência, garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do

administrado de pedir, mas também o de obter a informação solicitada.

A nosso ver, é neste contexto que se insere a proposição: o projeto em questão visa

garantir ao administrado a obtenção da resposta solicitada aos órgãos e entidades da

administração pública. Além de meritória, está em consonância com as disposições

da recém-promulgada Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527, de 2011,

que  regulamenta  o  art.  5º,  inciso  XXXIII,  da  Constituição  Federal  e  disciplina  os

procedimentos a serem observados pela  administração direta ou indireta  dos três

Poderes da República, pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Contas de todas

as esferas federativas, com o fim de garantir o acesso a informações.

Especificamente,  a proposição traz maior  clareza ao texto da Lei  nº  14.184,  de

2002, e elimina qualquer dúvida interpretativa em relação às sanções aplicáveis ao

agente que a infringir. Afasta a alegação, por exemplo, de “bis in idem”, ou dupla

punição,  quando o ato do agente, além de violar  a referida lei  estadual,  consistir,

também, em ato de improbidade administrativa – para o qual sanções estão previstas

na Lei Federal nº 8.429, de 1992 – ou crime de responsabilidade – cuja definição e

regulamento para processo de julgamento se encontram na Lei Federal nº 1.079, de

1950.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.138/2012.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ivair  Nogueira  -

Rogério Correia - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco, Alencar da Silveira Jr., Rômulo Viegas e

Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.286 a 3.292/2012 - Requerimentos nºs 3.331 a

3.349/2012  -  Requerimentos  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  e  outros  e  das

Comissões Especiais da Violência Contra a Mulher e para o Enfrentamento do Crack

- Comunicações: Comunicações das Comissões de Esporte, de Direitos Humanos, de

Fiscalização  Financeira,  de  Política  Agropecuária  e  de  Segurança  Pública  e  dos

Deputados Adalclever Lopes e Carlos Pimenta (2) - Questão de ordem - Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados André  Quintão,  João Leite,  Rogério  Correia  e

Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão

da Presidência - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -

Comissão Especial para Emitir  Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº

21.146 - Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -

Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura

de Comunicações - Suspensão e reabertura da reunião - Requerimento do Deputado

Sargento  Rodrigues;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Inácio Franco -  Alencar da Silveira Jr.  -  Jayro Lessa -  Adelmo

Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
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Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Ivair  Nogueira -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira

-  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira -  Paulo  Lamac -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça,  solicitando

correção do parágrafo único do art. 1º do Projeto de Lei nº 3.117/2012, em virtude de

erro material. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.117/2012.)

Da Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento  (2),  informando  o impacto

financeiro decorrente das emendas aos Projetos de Lei nºs 2.745/2011 e 3.099/2012.

(- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando a estimativa

das receitas e o demonstrativo da receita corrente líquida para o exercício de 2013. (-
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À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Thaís Leite Garcia de Pinho, Promotora de Justiça, encaminhando cópia do

relatório  que  decide  pelo  arquivamento  do  inquérito  civil  público  instaurado  para

investigar  o  processo  de  arrecadação  e  distribuição  dos  recursos  da  bilhetagem

eletrônica do transporte coletivo na Capital, em atenção a requerimento da Comissão

de Defesa do Consumidor. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.286/2012

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Gouveia, com sede no Município de

Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Gouveia, com sede no

Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Rosângela Reis

Justificação:  O Esporte Clube Gouveia,  com sede no Município de Ipatinga, em

funcionamento desde 3/1/2011, é uma entidade civil, de duração indeterminada, sem

fins lucrativos, que não remunera os membros da sua administração sob nenhum

pretexto e aplica a totalidade de suas receitas no cumprimento de suas finalidades

estatutárias e filantrópicas, objetivando difundir a prática de futebol amador e outras

modalidades esportivas amadoras e programar festividades, como festivais e torneios

esportivos ou evento similar.

Assim,  a entidade preenche os requisitos legais  para ser declarada de utilidade

pública no nível  estadual,  razão pela qual  espero contar  com o apoio dos nobres

pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.287/2012

Determina que os fabricantes de roupas e calçados, no âmbito do Estado, atendam

também as necessidades das pessoas que precisam de tamanhos especiais na forma

que especifica, e fixa outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  indústrias  de  roupas  e  calçados,  no  âmbito  do  Estado,  terão

obrigatoriamente que envidar  meios  para atender  as  pessoas que necessitam de

tamanhos especiais na forma que os dispositivos seguintes especificam.

Art. 2º - No mínimo 5% (cinco por cento) da produção de cada fabricante industrial

de  roupas  e  calçados,  no  âmbito  do  Estado,  atenderá  as  seguintes  faixas  de

tamanhos:

I - camisas, camisetas e congêneres, entre os tamanhos 5 (cinco) e 10 (dez);

II - blusas, paletós e congêneres, entre os tamanhos 54 (cinquenta e quatro) e 70

(setenta);

III - calças, bermudas e congêneres, entre os tamanhos 54 (cinquenta e quatro) e

70 (setenta);

IV - meias e congêneres, entre os tamanhos 44 (quarenta e quatro) e 48 (quarenta

e oito);

V - sapatos, tênis, chinelos e congêneres, entre os tamanhos 44 (quarenta e quatro)

e 48 (quarenta e oito);

VI - roupas íntimas, como cuecas e calcinhas, e congêneres, entre os tamanhos

extra grande e 3XL;

VII - sutiãs, entre os tamanhos 48 (quarenta e oito) e 52 (cinquenta e dois).

Art. 3º - O percentual sobre o efetivamente produzido ou fabricado, fixado no artigo

anterior, obrigatoriamente atenderá em parcelas equitativas as faixas determinadas

nos sete incisos do dispositivo.

Art.  4º  -  Os fabricantes não poderão encarecer seus produtos mais  do que 5%

(cinco por cento) para as faixas de tamanhos fixadas nos incisos do art. 2º desta lei
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em relação aos tamanhos menores por eles produzidos.

Art. 5º - O descumprimento desta norma acarretará para o industrial infrator multa

equivalente  ao  valor  das  peças  que  deixarem  de  ser  fabricadas,  atualizada

monetariamente até a data da efetiva satisfação, segundo os índices da tabela do

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e destinada ao Fundo Especial de

Defesa e Reparação de Interesses Difusos.

Parágrafo único - Em caso de reincidência a multa será aplicada em dobro.

Art.  6º -  As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por

conta  de  dotações  orçamentárias  próprias  consignadas  no  orçamento  vigente  e

suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  a  Constituição  da  República

Federativa do Brasil permite que Estados, Distrito Federal e União possam legislar de

maneira concorrente quando o assunto refere-se a produção e consumo, conforme o

disposto abaixo:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;”

Mister  lembrar  que,  nos  Estados,  a  competência  original  para  legislar  cabe  às

respectivas assembleias legislativas.

Isto posto, podemos, então, discutir o mérito desta propositura.

Trata-se de um projeto de lei da maior urgência. Comprovadamente,  a

sociedade  ocidental,  nos  dias  atuais,  sofre  de  sobrepeso,  o  que  tem  sido

preocupação constante dos órgãos de saúde e  objeto de  reportagens e  matérias

constantes nas diferentes mídias.

Para essa parcela significativa da população,  encontrar  vestuário adequado tem

correspondido a uma enorme e frustrante dificuldade.

Os fabricantes de roupas, sapatos e congêneres preferem apenas disponibilizar no
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mercado uma numeração que atende uma média dos consumidores situada entre os

tamanhos pequeno e médio, excluindo quase por completo as pessoas de maior peso

ou  estatura.  Isso  porque  essa  média  disponibilizada  no  mercado  significa  maior

lucratividade para as empresas, com menor custo de produção. É óbvio que números

maiores implicam maior gasto de material, além de servirem para uma parcela menor

de  consumidores,  no  entanto,  essa  parcela  de  consumidores  de  maior  peso  ou

estatura já não é mais tão reduzida como se imagina e, sem erro, podemos afirmar

que atinge aproximadamente 30% da população.

Os fabricantes industriais devem, em face desse quadro, disponibilizar no mercado

números  maiores  imediatamente,  visando  atender  a  grande  parte  do  público

consumidor que hoje se vê à margem ou com grandes dificuldades em ter acesso ao

que lhes atenda.

Essa  propositura  guarda,  sem  dúvida,  uma relevância  social  enorme  e,  para  a

aprovação  dela,  contamos,  uma vez  mais,  com o  indispensável  apoio  de  nossos

nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.288/2012

Obriga  o  repovoamento  dos  lagos  das  usinas  hidrelétricas  do  Estado  pelas

concessionárias de energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigado o repovoamento pelas concessionarias de energia elétrica

dos lagos formados pelos reservatórios das usinas hidrelétricas do Estado por meio

da soltura mensal de alevinos cujas espécies fazem parte de seus hábitats naturais.

Parágrafo único -  A quantidade de alevinos  a  ser  solta  mensalmente  nos  lagos

deverá ser definida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em cronograma

anual, previamente publicado nos trinta primeiros dias de cada ano.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  ensejará  ao  infrator  multa

graduada de acordo com a gravidade da infração, a ser definida pela Secretaria de

Estado de Meio Ambiente, aplicada mediante procedimento administrativo e revertida
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para o Fundo de Recuperação Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: Esta propositura tem por objetivo o repovoamento dos lagos formados

pelos reservatórios das usinas hidrelétricas do Estado, por meio da soltura mensal de

alevinos, visando à preservação ambiental dessas regiões.

As regiões dos lagos são ricas em belezas naturais e ensejam condições para se

firmarem como polos turísticos importantes do Estado e do País.

Os lagos formados pelos reservatórios das usinas hidrelétricas do Estado podem ter

no turismo  uma  atividade  de  grande  importância  no  contexto  econômico-social,

envolvendo uma gama de recursos naturais, sociais, culturais e econômicos e suas

inter-relações,  gerando  emprego,  melhores  condições  de  vida  para  a  população

ribeirinha, além de, com o repovoamento, trazer maiores diversidades de alimentação

com a pesca regulamentada não predatória.

Este projeto engloba tanto o repovoamento dos lagos com espécies de alevinos

pertencentes às respectivas regiões, como também o incentivo ao turismo.

Por  ser  voltado  à  conscientização  ambiental  das  pessoas  que  frequentam  as

regiões dos lagos e dada a relevância da matéria, submeto a presente propositura à

apreciação  de  meus  nobres  pares,  contando  com  o  apoio  de  todos  para  sua

aprovação.

-  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 3.289⁄ 2012

Declara de utilidade pública a Associação Municipal  Vovó Noela de Contagem -

Assom Vovó Noela de Contagem -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal Vovó Noela de

Contagem - Assom Vovó Noela de Contagem -, com sede no Município de Contagem.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Carlin Moura

Justificação:  A  Associação  Municipal  Vovó  Noela  de  Contagem,  fundada  em

1º/5/2009,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  sediada  no  Município  de

Contagem, e encontra-se em pleno e regular funcionamento desde a data de sua

fundação, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A referida associação tem por finalidade promover o desenvolvimento e o bem-estar

dos  moradores  do  Bairro  Nova  Contagem,  a  união  da  comunidade  através  de

encontros, palestras e debates de seus problemas, e proporcionar aos associados

atividades cívicas, recreativas, esportivas, culturais e assistenciais, principalmente às

famílias desamparadas e necessitadas.

A  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é  de  grande

importância para a entidade, uma vez que, com essa documentação, poderá firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação

de seu trabalho e a continuidade de seus projetos junto aos seus integrantes.

- 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 3.290/2012

Declara de utilidade pública a Associação Pro-Casa Popular de Teófilo Otôni, com

sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Pro-Casa Popular  de

Teófilo Otôni, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Almir Paraca

Justificação: Fundada em 1989, a Associação Pro-Casa Popular de Teófilo Otôni,

entidade sem fins lucrativos, de direito privado, desenvolve intenso trabalho junto à

população de baixa renda de Teófilo Otôni, com a finalidade de suprir a necessidade
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de habitação.

Nesse  sentido,  acompanha  a  caminhada  da  comunidade  de  baixa  renda,

representa seus interesses junto ao poder público e a sociedade civil, desempenha

trabalhos de sensibilização e conscientização da opinião pública, realiza pesquisas e

estudos, elabora projetos e firma convênios com outros órgãos e entidades, para que

possa  canalizar  recursos  com  o  objetivo  de  construir  e  promover  uma  política

habitacional participativa e inclusiva.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declarar a Associação Pro-Casa Popular

de Teófilo Otôni de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.291/2012

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. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Boa

Vista, com sede no Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Boa Vista, com sede no Município

de Barbacena, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, com

prazo de duração indeterminado.

Tem por finalidade a melhoria do convívio entre os habitantes do bairro através da

integração  de seus  moradores;  desenvolver  ações  sociais  visando  à  proteção  da

saúde,  da  família,  da  maternidade,  da  infância,  da  velhice;  combater  a  fome e  a

pobreza por meio de atividades assitenciais; proporcionar aos moradores atividades

culturais e esportivas.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à
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aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação.

- 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 3.292/2012

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.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da

Comunidade do Mato Seco, com sede no Município de Bom Despacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

Antônio Júlio

Justificação:  A Associação  Comunitária  da  Comunidade  do  Mato  Seco  é  uma

entidade sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com sede na zona rural do

Município de Bom Despacho.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida Associação tem

cumprido  suas  disposições  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades

assistenciais, beneficentes e filantrópicas, bem como atuado em projetos e ações em

benefício dos moradores que representa.

Por atender a todos os requisitos legais para a outorga do título de utilidade pública,

contamos com a anuência dos pares para a aprovação deste importante projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.331/2012, do Deputado Rômulo Veneroso, 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.  Mário  Jorge Oliveira pelos
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relevantes serviços prestados ao Estado e ao País. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.332/2012, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Iepha pedido de providências com vistas à abertura de processo administrativo para

que o Parque Ipanema, no Município de Ipatinga, seja declarado patrimônio cultural

do Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  3.333/2012,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador  do  Estado e  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de

providências  para a construção de uma ponte sobre o Rio Paracatu que ligue os

Municípios de Santa Fé e Buritizeiro. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  3.334/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  de  Direitos  Humanos  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa Comissão em que o Sr. Hélio Duca dos

Santos  confessa  ter  participado  de  grupo  de  Agentes  Penitenciários  que  se

denominava  Equipe  do  Desmanche,  que  era  comandado  pelo  Maj.  PM  Marcelo

Álvares de Assis Toledo e que torturava presos das Penitenciárias José Maria Alkmin

e Nelson Hungria,  entre 1989 e 1991,  e pedido de providências para a apuração

dessas denúncias.

Nº  3.335/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal o trecho das notas

taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária dessa Comissão em que o Sr. Mário Lúcio

Outeiro apresenta "notitia criminis" da prática, em tese, do delito de falsa perícia nos

autos de processo movido na 16ª Vara da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte e

pedido de providências para a apuração dessa denúncia.

Nº  3.336/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora as notas taquigráficas

das reuniões dessa Comissão em que se discutiram denúncias sobre as atividades

do crime organizado nesse Município com envolvimento de policiais civis e militares e

pedido de providências para a instrução das investigações sobre o caso.

Nº  3.337/2012,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à PMMG e à Polícia Civil as denúncias dos Srs. Lauro Alves Garcia e

Túlio Dolabela Viana, registradas nas notas taquigráficas da 17ª Reunião Ordinária
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dessa Comissão, sobre as atividades de grilagem ou ocupação irregular, ameaças e

outros  delitos  ocorridos no  Balneário Água Limpa,  no  Município  de  Nova Lima,  e

pedido de providências para a apuração dessas denúncias.

Nº  3.338/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e à Secretaria de

Defesa Social pedido de providências para que seja destinado um helicóptero para o

7º Batalhão dessa corporação.

Nº  3.339/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para a universalização do sinal de telefonia celular em áreas rurais e distritos.

Nº 3.340/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cabo PM Délio Lúcio Campolina e ao Comando da 205ª

Cia.  do 40º BPM pelo profissionalismo e pela excelência  no serviço  prestado em

assalto acontecido no Município de Esmeraldas.

Nº 3.341/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Sgt.  PM José Nilton Araújo,  lotado na 174ª  Cia.  PM

ESP/33 BPM da PMMG, pela atuação na coordenação do projeto da  Associação

Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim.

Nº 3.342/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Cabo PM Gladstone Alexandre Soares,

ocorrido em 15/6/2012, em decorrência do exercício de suas atribuições de policial

militar.

Nº 3.343/2012, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. Rotam/BTL Rotam

responsáveis pela atuação que culminou na apreensão de 1.017 pedras de "crack",

100g  de  maconha,  3  armas  de  fogo,  além  de  material  para  embalar  drogas,

encontrados em um lote vago no Bairro Landi, Município de Ribeirão das Neves.

Nº  3.344/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG e à 6ª Coordenadoria Regional do DER-MG, em Montes

Claros, pedido de providências para que promovam entendimentos com a Chefia da

Delegacia  da  Polícia  Rodoviária  Federal  de  Montes  Claros,  o  Comando  da  11ª
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Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG e o Comando do 7º

BBMMG com vistas à identificação dos locais onde são necessários mata-burros nas

adjacências das rodovias da região e aos encaminhamentos necessários para sua

construção.

Nº  3.345/2012,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  a  liberação  de  recursos

destinados  à  construção  de  uma  quadra  poliesportiva  no  Município  de  João

Monlevade.

Nº 3.346/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas pedido de providências para que seja

firmado convênio entre esse Município e o Instituto Federal de Minas Gerais  com

vistas à implantação de uma unidade conveniada do referido Instituto no Município.

Nº 3.347/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério da Educação pedido de providências para a inclusão do Município de São

Joaquim de Bicas na fase 4 de expansão do Instituto Federal de Minas Gerais, com

vistas à implantação de um câmpus nesse Município, por meio de convênio entre

esse Instituto, o Município e a Secretaria de Educação.

Nº 3.348/2012, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

Instituto  Federal  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja  firmado

convênio entre o Município de São Joaquim de Bicas e esse Instituto com vistas à

implantação de uma unidade conveniada do referido Instituto no Município.

Nº 3.349/2012,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que seja firmado convênio entre

o Município de São Joaquim de Bicas e o Instituto Federal  de Minas Gerais com

vistas à implantação de uma unidade conveniada do referido Instituto no Município.

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e

Combustíveis. Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente as Deputadas

Liza  Prado,  Luzia  Ferreira  e  Rosângela  Reis  e  os  Deputados  Anselmo  José

Domingos, Almir Paraca, Carlin Moura, Carlos Mosconi, Celinho do Sinttrocel, Délio

Malheiros, Doutor Viana, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fabiano Tolentino, Gilberto
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Abramo, Hélio Gomes, Hely Tarqüínio, Ivair Nogueira, Jayro Lessa, Bosco, João Vítor

Xavier,  Marques  Abreu,  Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,

Sargento Rodrigues e Sebastião Costa.

Da  Comissão  Especial  da  Violência  Contra  a  Mulher  em  que  solicita  seja

prorrogado para 31/8/2012 o prazo dessa Comissão para conclusão dos trabalhos.

Da  Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack  em  que  solicita  a

prorrogação de prazo de funcionamento dessa Comissão até a conclusão de seus

trabalhos.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Direitos  Humanos,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Política  Agropecuária  e  de

Segurança Pública e dos Deputados Adalclever Lopes e Carlos Pimenta (2).

Questão de Ordem

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

que nos acompanha pela TV Assembleia e nos ouve pela Rádio Assembleia, o motivo

de minha manifestação é lamentar o golpe de Estado ocorrido recentemente no país

irmão e vizinho,  o Paraguai.  Nós, que somos democratas,  vivemos num País  em

pleno processo democrático, repudiamos e exigimos que as autoridades do Paraguai

voltem atrás na sua decisão e deem o direito legítimo de defesa ao Presidente Lugo,

cassado numa tentativa de dar conotação de constitucionalidade ao golpe, que é um

verdadeiro golpe de Estado.  Nós,  da  América Latina,  vivemos muitos  anos sob a

opressão das ditaduras, dos golpes de Estado, das quarteladas, e não podemos ficar

calados e omissos diante de uma brutalidade como essa, de um ataque tão terrível às

instituições democráticas de todos os países, especialmente os do Mercosul, como a

Bolívia e o Chile. Nós, democratas, assistimos, consternados, a um gravíssimo golpe

de Estado, acobertado pela tentativa de se dar constitucionalidade a uma verdadeira

afronta aos direitos democráticos. Não podemos ficar inertes perante essa violência

contra  a  democracia.  Os  países  da  América  Latina  que,  há  pouco  tempo,

conquistaram  a  redemocratização  devem  ficar  atentos  e  lamentar  profundamente

esse precedente, que poderá ser repetido em outros países que passam por crises

financeiras,  que  devem  ser  enfrentadas,  vencidas  com  a  democracia,  com  o
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parlamento, com as instituições e a Justiça funcionando. Não podemos deixar isso

acontecer com quarteladas e golpes de Estado. Lamentamos profundamente isso.

Nós, da Bancada do PT, queremos apresentar moção de todos os Deputados a favor

da democracia. Passo a fazer a leitura pelo PT. (- Lê:) “Nós, Deputados Estaduais à

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  vimos  manifestar  nosso  repúdio  pelo

afastamento do Presidente da República do Paraguai, Sr. Fernando Armindo Lugo de

Méndez,  legítima  e  democraticamente  eleito  pelo  povo  daquele  país.  O  suposto

julgamento  político  do  Sr.  Fernando  Lugo  ocorreu  de  forma  a  violar  gravemente

direitos e garantias concernentes ao Estado Democrático de Direito, configurando um

golpe  de  Estado,  uma  afronta  a  todas  as  democracias  da  América  Latina.  A

Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que toda pessoa tem direito a ser

ouvida,  com  as  devidas  garantias  e  dentro  de  um  prazo  razoável,  para  que  se

determinem seus direitos  de qualquer natureza, incluindo o direito  do acusado de

dispor  de  tempo e  dos  meios adequados  à  preparação de sua defesa.  A própria

Constituição da República do Paraguai, de 1992, afirma que o direito de defesa das

pessoas  é  inviolável  (art.  16),  e  que  toda  pessoa  tem  garantia  dos  direitos

processuais, entre os quais os meios e prazos indispensáveis à preparação de sua

própria defesa (art. 17). Repudiamos com veemência o processo sumário levado a

cabo pelo parlamento paraguaio, o que representou um golpe perpetrado contra a

democracia da República do Paraguai. Não houve direito de defesa do Presidente,

num processo acusatório sem provas e que não constituía crime em si. Esperamos

que as instituições paraguaias revejam esse atentado contra a democracia.” Assinado

pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, André Quintão, Almir Paraca, Durval Ângelo,

Elismar Prado e Maria Tereza Lara. Sala das Reuniões, 26/6/2012.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado André

Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da

TV Assembleia, venho a esta tribuna para tratar de um assunto que considero muito

grave. O Deputado Pompílio Canavez fez menção agora ao que muitos chamam de

golpe constitucional contra Fernando Lugo no Paraguai.
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Aqui em Minas estamos correndo o risco de termos também um ataque frontal à

livre organização dos eletricitários, dos trabalhadores da Cemig. Houve recentemente

algumas demissões injustificadas de trabalhadores que dedicaram toda a sua vida a

essa empresa, que dispuseram parte de seu tempo para a organização sindical, para

o trabalho interno de prevenção de acidentes. São pessoas que conheço, que têm

competência  técnica  comprovada,  mas  que,  infelizmente,  talvez  tenham  incorrido

num erro que, para nós, do PT, é virtude: dedicaram-se à causa sindical, lutaram por

direitos trabalhistas e, em alguns casos, foram à Justiça. Isso é muito sério.

Deputado  Pompílio  Canavez,  para  citar  alguns  casos,  estamos  falando  de

trabalhadores da Cemig como Goethe,  nosso amigo,  28 anos;  Paulo Marinho,  29

anos; Cláudio Coelho, 22 anos; Adriana Lúcia Melo, 21 anos de serviços dedicados à

Cemig, que, juntamente com outros 16 trabalhadores da Cemig S, a chamada Cemig

Serviços,  também foram demitidos.  Chamo a  atenção da Assembleia porque isso

aconteceu  coincidentemente  após  eles  participarem  de uma audiência  pública  da

Comissão do Trabalho desta Casa. Isso é uma afronta ao trabalho desta Casa. O dia

em que servidores não puderem comparecer na Assembleia para tratar de assuntos

pertinentes à administração pública, esta Casa deixará de cumprir seu papel.

Nossa bancada, com a do PMDB, esteve com o Presidente da Cemig, a quem me

dirijo respeitosamente para pedir-lhe rever essa posição. A carta que nos foi enviada

argumenta que esses ex-empregados recentemente desligados apresentam histórico

de incompatibilidade com os valores da companhia, ferindo preceitos do código de

ética.  Mas como, se eles foram demitidos sem justa causa? Quando alguém fere

preceito ético, é demitido por justa causa. Como feriram, como são incompatíveis com

a história  da  empresa  se  sequer  há  advertência  registrada  contra  algum  desses

trabalhadores? Será que é coincidência o fato de esses demitidos terem integrado

ações  sindicais,  Cipa,  lutado  por  seus  direitos?  Por  que  eles?  Acredito  até  que

sejamos contrários a que a Cemig tenha, talvez por pressão de seus acionistas, plano

de  reestruturação de governança terceirizada.  Sabemos  o  rumo da repartição  de

lucros e da piora na prestação dos serviços, em que pese ao esforço do grande

contingente de dignos trabalhadores da empresa.

Não podemos admitir, neste momento da história democrática do País, que haja
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tipos de coerção, de uma espécie de pressão velada sobre o movimento sindical,

porque atrás desses trabalhadores há pais de família, há pessoas que têm nome,

cabedal técnico.

O Deputado Rogério Correia deve, daqui a pouco, ler carta de uma das demitidas, a

Adriana. É uma pessoa responsável por projetos importantes, inclusive projetos do

governo do Estado, como a Linha Verde. O Goethe, um dia antes de ter comunicada

sua demissão sem justa causa, tinha acabado de aprovar projetos fundamentais para

a infraestrutura da Copa do Mundo, particularmente relacionados com a grande arena

que é o Mineirão.

Qual é essa incompatibilidade com a empresa? Pergunto aos Srs. Deputados: se V.

Exas. tivessem funcionários nos seus gabinetes demonstrando incompatibilidade com

os princípios políticos dos mandatos, colocariam aos cuidados desses funcionários

responsabilidades  de  coordenação  de  campanha,  de  acompanhamento  de

Municípios?  Não.  É  incompatibilidade,  Deputado  Pompílio,  política.  E  isso  é

antidemocrático. Isso é um assunto sério porque envolve seres humanos, pessoas

que têm um nome a ser preservado. Muitas dessas pessoas estão em tratamento de

saúde, que têm famílias.

Os Deputados me conhecem e sabem que não sou de vir  à  tribuna para fazer

pirotecnia e demagogia. Estou falando de pessoas que conheço, com quase 30 anos

de Cemig.

Lendo a carta do Presidente, se há princípio ético da empresa que foi ferido, ela

tem de vir a público e comprovar, sob pena de ser questionada na Justiça por danos

morais. Esse é um assunto que extrapola, neste momento, a questão só da Cemig.

Segundo denúncias, alguns servidores foram demitidos após participar de audiência

pública nesta Assembleia. Isso é muito grave.

Então,  apelo  ao  Governador  Anastasia,  pessoa  que  tem senso  e  compromisso

público.  Podemos ter  nossas divergências  partidárias,  mas ele tem sentimento de

respeito às normas do serviço público. Queria que alguém da base me explicasse um

fato. Se a demissão é sem justa causa, como a justificação para a demissão é quebra

de hierarquia, incompatibilidade com os princípios da empresa, por ferir  princípios

éticos? Ora, vejam a contradição. Se é isso tudo, a demissão tem de ser por justa
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causa. Como se demite um funcionário que está prestes a se aposentar, a 11 meses

da aposentadoria? Vão-lhe pagar 18 meses para compensá-lo, segundo a legislação

trabalhista, sem ele estar prestando serviço. A Cemig está contratando agora porque

precisa  de  reposição  e,  então,  como vai  abrir  mão  disso,  prescindir  de  quadros

técnicos?

Posso estar enganado, mas conheço a história dessas pessoas. Temos projetos por

elas aprovados no interior da empresa. Então, qual é a argumentação, senão uma

forma política de dizer ao conjunto dos trabalhadores da Cemig que não coloquem o

pé na Assembleia Legislativa para audiência pública, não participem de manifestação.

Demitiram trabalhadores da Cipa. Acho que isso é um fato inédito.

Então,  faço um apelo ao Governador Anastasia sobre essa questão. Talvez não

tenha  conhecimento  dessa  realidade.  Acho  que,  quando  tiver,  vai  querer,  aliás,

receber a Comissão do Trabalho desta Casa, que já aprovou requerimento com esse

propósito.  O Presidente da Cemig é pessoa que tem trajetória pública, já presidiu

empresas estatais, tem uma trajetória que respeitamos. Não se trata de nenhuma

questão pessoal. Mas, quando estamos no calor da vida pública, às vezes, no embate

público  da  relação  patrão-empregado,  muitas  vezes  alguns  exageros  podem  ser

cometidos. Mas é melhor corrigir um erro do que insistir nele. Então faço esse apelo

muito respeitoso ao Presidente da Cemig e ao Governador Anastasia, e peço também

o apoio da base de governo, agora em nome da própria Assembleia, que está sendo

atingida como instituição, já que trabalhadores foram demitidos, após participar de

uma audiência pública aqui realizada.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte) - Deputado André Quintão, quero me

juntar  a  V.  Exa.  nesse  apelo  ao  Governador  do  Estado,  Prof.  Anastasia,  que

realmente  é  um  democrata,  para  que ele  volte  atrás  nessa decisão nefasta,  que

atinge frontalmente a organização do trabalho. Como o senhor sabe, fui sindicalista,

Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região, e nem naquela

época, quando se havia implantado um projeto de reengenharia, nos governos de

Fernando Henrique Cardoso e Eduardo Azeredo, agia-se dessa forma terrível como o

Presidente da Cemig está agindo.

Na  semana  passada,  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Rogério  Correia  e  eu
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estivemos  com  o  Presidente  da  Cemig,  Dr.  Djalma,  a  quem  apelamos  para

reconsiderar essa decisão, que não é boa para a democracia, com a demissão de

trabalhadores que têm estabilidade sindical e constitucional e são representantes da

Cipa.  Aliás,  um  deles  tem  29  anos  e  7  meses  de  casa,  mas  foi  demitido  assim

mesmo,  nas  portas  da  aposentadoria,  faltando  apenas  11  meses  para  ele  se

aposentar. Isso é até uma crueldade.

Então,  quero  fazer  coro  com  o  Deputado  André  Quintão  e  peço  a  todos  os

Deputados e Deputadas desta Casa que se juntem a nós nesse apelo ao Governador

e ao presidente Djalma, para que voltem atrás e respeitem os trabalhadores e até

mesmo, como o Deputado lembrou com muita propriedade, esta Casa, pois alguns

dos  dos  trabalhadores  demitidos  estiveram  presentes  em  audiências  públicas

realizadas aqui, em que discutimos a relação de trabalho na Cemig. O Deputado foi

muito feliz também na comparação que fez com o golpe no Paraguai: transvestidos

de baluartes da Constituição, deram um golpe de Estado. De sua parte, a Cemig usa

o código de ética, sem dizer por que e demite sem justa causa. E isso pode ser feito

novamente.  Então,  há um pânico,  um medo,  um terror  entre os trabalhadores da

Cemig:  todos,  especialmente  os  que  têm  ações  contra  a  empresa,  temem  ser

demitidos também. E há rumores - não sabemos se são verdadeiros, mas esperamos

que não sejam - de que há uma lista de prováveis demissões.

Portanto, quero juntar-me ao Deputado em seu apelo ao Governador Anastasia e

ao  Presidente  da  Cemig,  para  que  revejam,  voltem  atrás  e  readmitam  esses

trabalhadores, que foram injustamente demitidos. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette  de Andrada (em aparte)*  -  O Deputado me concede um

aparte?

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  O  tempo  está  esgotado,

Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Ele ainda tem 44 segundos.

O Sr. Presidente - Temos vários oradores inscritos.

O Deputado André Quintão* - De minha parte, Deputado, o aparte está concedido,

até porque quero ouvir a base de governo, que neste momento certamente não vai

ser  base  de  governo,  mas  Assembleia  Legislativa,  porque  trabalhadores  foram
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demitidos depois de participar de audiência nesta Casa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Dos 200 trabalhadores que saíram

da Cemig, 180 aderiram ao plano de demissão voluntária e 7 foram demitidos por

justa causa. Esses sete, que foram demitidos...

O Deputado André Quintão* - Sem justa causa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Sete foram demitidos por justa

causa.

O Deputado André Quintão* - Sem.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Esses sete entraram na Justiça,

que concordou que era justa causa – daqui a pouco vou trazer o acórdão. Então, não

há o que discutir. Esse é o esclarecimento que queria fazer.

O Sr. Presidente - Deputado André Quintão, seu tempo está esgotado, pois V. Exa.

cedeu o tempo restante ao Deputado Lafayette de Andrada.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Como  o  Presidente  Alencar  é  uma  pessoa

democrática, nosso representante na Unale, tenho certeza de que me concederá 30

segundos,  para  que  eu  possa  concluir.  Sugiro  que  o  Deputado...Lembro  ao

Presidente que hoje à noite teremos Coelho e River Plate, na Libertadores Sub-20, e

América e Barueri...

Então, peço a complacência do Presidente, apenas para pedir o apoio do Deputado

Lafayette  de  Andrada,  que  está  bem  intencionado  e  é  fundamental  à  base  do

governo. A base do governo é fundamental porque a carta enviada pelo Presidente da

Cemig  é  clara:  7  por  desligamento  sem  justa  causa,  por  coincidência  militantes

sindicais;  16 deles  tinham participado de audiência na Assembleia;  alguns tinham

ação na Justiça. Então, o Deputado Rogério Correia vai se manifestar, mas espero

que a base do governo se junte a nós. Presidente Deputado Dinis Pinheiro, não deixe

que a Assembleia seja arranhada, senão daqui para frente nenhum servidor vai mais

participar de audiência na Assembleia. Se participar de audiência, demissão. Isso nós

não podemos admitir.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Com a palavra, o Deputado

João Leite.
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O Deputado  João Leite  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Alencar  da Silveira  Jr.,  Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, não posso deixar de mencionar a fala

do Deputado André Quintão, por quem tenho o maior apreço. Lembro-me de que, há

alguns anos, nesta tribuna, manifestei-me em defesa dos sindicalistas da Prefeitura

de Belo Horizonte. Lembro-me do meu amigo Robson Itamar, entre outros que foram

colocados para fora pelo Prefeito Pimentel. Naquele momento não houve uma voz em

defesa dos sindicalistas, lamentavelmente. Espero que neste momento a Oposição,

os trabalhadores tenham todas as explicações por parte da empresa. O Deputado

Lafayette  de  Andrada  já  apresentou  uma explicação,  questionada  pelo  Deputado

André Quintão, que tem de ser tratada mesmo. Não vou mudar a minha opinião sobre

a importância dos sindicatos, da representação. A minha opinião hoje é a mesma que

tinha anteriormente, quando o PT e o Prefeito Pimentel perseguiram os sindicalistas

na Prefeitura de Belo Horizonte. Como disse, lembro-me muito do meu amigo Robson

Itamar.

Essa fala é também importante porque, recentemente, no Rio de Janeiro, houve

190 delegações na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e cerca

de 50 mil visitantes, reunidos na Rio+20 para analisar e debater democraticamente o

futuro  pacífico,  tolerante,  de  toda  a  humanidade  e  equacionar  desenvolvimento

econômico com qualidade de vida e preservação do Planeta Terra. E passou pelo

nosso país o tristemente notório Presidente Ahmadinejad, da República Islâmica do

Irã, cujo regime intolerante, cruel e totalitário de governo inflige violenta afronta aos

profundos sentimentos livres,  democráticos,  libertários  da  nação brasileira,  forjada

nos valores e princípios éticos judaico-cristãos da Bíblia Sagrada.

Estamos  presenciando  aqui  no  Plenário  alguns  a  defender  Fernando  Lugo,

Presidente destituído do Paraguai, mas o PT não consegue explicar como defende,

como o Presidente Lula foi-se encontrar com Ahmadinejad, o homem que determina a

pena de morte para cristãos. Estamos numa luta internacional em favor de um Pastor,

agora  condenado  à  forca,  no  Irã.  Em  alguns  momentos  ficamos  em  dúvida  e

questionamos: será que ele já foi morto? Nenhuma palavra do governo brasileiro em

favor dos cristãos que estão sendo mortos no Irã e na Nigéria.

A Assembleia Geral da ONU aprovou em dezembro de 2011, por maioria de 82
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Estados  membros,  uma  resolução  na  qual  condena  as  contínuas  e  recorrentes

violações dos direitos humanos que ocorrem no Irã e na qual pede ao governo de

Teerã que tome medidas e realize reformas para deter esses ataques. Esse tipo de

resolução sobre o estado dos direitos humanos no Irã é apresentado perante aquele

órgão das Nações Unidas desde 1992, e o resultado de 2011 reflete a maior margem

de aprovação vista até agora. A delegação do Irã na ONU tentou, sem sucesso, evitar

a  votação  do  texto  na  Assembleia  Geral  ao  apresentar  uma moção  que  acabou

rejeitada.  O mundo civilizado condena a  ausência  de salvaguardas  internacionais

para  as  pessoas  que  são  acusadas  de  diferentes  delitos  no  Irã,  e  aquele  texto

ressalta que ocorre uma ampla variedade de ataques aos direitos humanos, como

"torturas  e  tratamento  ou  castigo  cruel  e  degradante,  como  flagelações  e

amputações".  A resolução denuncia também "o contínuo alto índice e o alarmante

aumento  registrado nas  execuções de penas  de morte à revelia  de salvaguardas

internacionais". Destaca, nesse sentido, que o Irã é cenário habitual de "execuções

públicas, além de execuções que são realizadas sem aviso prévio às famílias dos

réus". Também condena o uso da forca como método de execução, assim como o

fato de os réus continuarem sendo executados por apedrejamento.

Esse é o Estado apoiado pelo governo brasileiro. Vem agora o governo brasileiro

criticar o que aconteceu no Paraguai, e nem uma palavra em favor dos cristãos que

estão sendo mortos no Irã, em favor dos cristãos que estão sendo mortos na Síria.

Nem uma palavra do governo brasileiro,  que de repente se levanta contra o  que

aconteceu  no  Paraguai.  É  mais  grave  porque  no  Irã  as  pessoas  estão  sendo

enforcadas. Se a pessoa é cristã, é morta; se a mulher comete algo que a polícia

deles considera que fere o Alcorão, ela é morta. É isso o que há no Irã, e nem uma

palavra do governo federal,  que se diz defensor  dos direitos humanos.  Nem uma

palavra em favor dos cristãos, nem uma palavra contra o arbítrio de Ahmadinejad.

A  resolução  deplora  ainda  a  fustigação  no  país  de  defensores  dos  direitos

humanos,  como  advogados  e  jornalistas,  "que  sofrem  métodos  de  intimidação,

interrogatórios, detenções e prisões arbitrárias como resultado de suas atividades". O

texto, que mostra a oposição da ONU às sistemáticas e graves restrições à liberdade

de  assembleia  pacífica  e  de  associação,  assim  como  à  liberdade  de  opinião  e
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expressão... Liberdade de culto. Estou-me lembrando da faixa colocada por igrejas na

vinda  de  Ahmadinejad,  recebido  no  Brasil  com  o  tapete  vermelho  do  governo

brasileiro. A faixa colocada: “Presidente Ahmadinejad, os muçulmanos são aceitos no

Brasil, por que os cristãos são mortos no Irã?”. Essa é a pergunta que está colocada.

O texto, que mostra a oposição da ONU às sistemáticas e graves restrições, solicita

às autoridades iranianas que iniciem reformas para impedir que esses ataques aos

direitos humanos continuem e para garantir eleições parlamentares livres.

Ouvimos  aqui  o  grito  de  alguns  contra  o  que  aconteceu no  Paraguai.  É  muito

interessante,  é  como coar  um  mosquito  e  engolir  um  camelo.  São  contra  o  que

aconteceu no Paraguai e aceitam que no Irã não haja eleições parlamentares livres,

justas, transparentes e sem exclusões. O isolamento do Irã tornou-se evidente na

ONU, no final do ano, quando a República Islâmica do Irã não pôde evitar que a

Assembleia  Geral  condenasse,  em  novembro,  o  complô  para  assassinar  o

Embaixador  da  Arábia  Saudita  em  Washington,  uma  trama  pela  qual  culpou  o

governo de Teerã. Além disso, também em novembro, o Conselho de Governadores

da Agência Internacional de Energia Atômica adotou, em Viena, uma resolução contra

a República Islâmica do Irã pelas crescentes comprovações de que esse país esteja

trabalhando no desenvolvimento de armas nucleares e mísseis de longo alcance para

cumprir a inominável ameaça pública – esta é a ameaça pública do Irã - de “varrer

Israel do mapa”. Nem uma palavra do governo do Brasil em favor de um Estado livre

como é o Estado de Israel.  As palavras que temos do governo brasileiro são em

defesa de Ahmadinejad e do Irã.  E vem agora o governo brasileiro criticar  o que

aconteceu no Paraguai? Isso é café pequeno em vista do que estão sofrendo os

cristãos no Irã. Pastor Carlos Henrique, que no Brasil é Pastor com toda liberdade, os

Pastores estão esperando a forca no Irã. É isso que estamos acompanhando.

Na América Latina, a íntima relação da República Islâmica do Irã com o terrorismo

do  islã  radical  está  registrada  no  atentado  a  carro-bomba  suicida  que  sofreu  a

Associação Mutual Israelita Argentina - Amia -, de Buenos Aires, em 18/7/94, quando

85 cidadãos argentinos foram mortos e 300 foram feridos. Em 25/10/2006, o Poder

Judiciário  argentino  formalmente  acusou  o  governo  iraniano  de  ter  planejado  o

atentado.  Logo  depois,  o  Juiz  Canicoba  Corral  ordenou  a  captura  de  sete  ex-
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funcionários iranianos e um membro do grupo terrorista libanês Hizbolah Partido de

Alá. Em novembro de 2007, a Interpol ratificou as conclusões da Justiça argentina e

ordenou a emissão de circulares vermelhas para capturar os fugitivos e para colocá-

los diante da Justiça argentina. Isso é o que resulta na suposta amizade da República

Islâmica do Irã com países “amigos”.

No Brasil,  preocupa-nos sobremaneira, como cristãos que somos e amantes da

liberdade religiosa, a imposição da Sharia, lei básica do islã, como religião oficial da

República Islâmica do Irã, a qual prevê condenação à morte do muçulmano que se

converter  ao cristianismo ou a outra religião,  numa violação grotesca dos direitos

humanos. Em nosso país, Deputado Lafayette de Andrada, estamos angustiados com

a condenação de Youssef  Nadarkhani,  Pastor evangélico iraniano,  pela recusa de

reconversão ao islã do cristianismo. O Pastor Nadarkhani foi preso em 2009 acusado

do crime de apostasia.  Alegaram que ele  abandonou o islã  pelo  cristianismo e o

sentenciaram à morte pela lei islâmica da Sharia. Atos como esse mostram que o islã

é uma religião que continua presa a cruéis costumes medievais.

Ouvimos  o  Deputado  André  Quintão  falar  dos  sindicalistas,  mas  não  ouvimos

nenhuma palavra do governo brasileiro em favor dos cristãos que estão sendo mortos

no  Irã.  Ao  contrário,  o  governo  brasileiro  recebe  com  honras  o  Presidente

Ahmadinejad, homem que quer varrer Israel e matar os cristãos e que não aceita que

uma  pessoa  pode  converter-se  ao  cristianismo,  como  se  eu  não  aceitasse  que

alguém se convertesse ao islamismo no Brasil.

Como também ignorar que a nossa Bíblia Sagrada judaico-cristã nos informa das

excelentes relações entre os povos judeus e persas desde há mais de 2.500 anos,

quando o Rei Ciro, fundador do Império Persa, em 538 a.C.,  liberta os judeus do

cativeiro na Babilônia e decreta a restauração de Sião e de Jerusalém? Está no Livro

do Cronista,  do escriba Esdras, no capítulo 14:  “Devolve  aos cativos os  tesouros

roubados do templo de Jerusalém”. Reconstruiu o templo, sendo tratado pelo profeta

Isaías, o Rei persa Ciro, como ungido do Senhor. Como ignorar no Brasil cristão, que

lê a Bíblia, que Ciro foi escolhido para salvar Israel e cumprir missão designada pelo

Deus de Israel, vindo a ser um dos grandes mentores da existência de Israel? Como

entender, pois, o ódio e o rancor, a política externa da República Islâmica do Irã, cujo



1375
____________________________________________________________________________

maior  objetivo  é  varrer  do mapa Israel,  país  que vem sendo tratado como “mera

entidade sionista”?

Como se registra com fatos concretos e objetivos  que a presença no Brasil  do

Presidente da República Islâmica do Irã Ahmadinejad, embora convidado da ONU,

viola e conspurca todo o ideário de tolerância, liberdade e igualdade democrática que

impregna a história e cultura da nação brasileira?

Minas Gerais, berço da libertação do nosso país da opressão colonialista, não pode

nem deve ficar calada diante da presença de Ahmadinejad, Presidente da República

Islâmica do Irã, que contraria todos os valores e princípios fundamentais da nação

brasileira. Portanto, quero manifestar meu repúdio à presença de Ahmadinejad, como

clama o cerne da consciência dos cidadãos do Brasil.

Neste  final,  gostaria  de  solicitar  ao Deputado Lafayette de  Andrada,  que trouxe

algumas informações sobre a questão dos sindicalistas, que desse mais explicações

a respeito.  Desta tribuna,  Deputado Lafayette,  fui  contra a perseguição do PT ao

sindicalista Robson Itamar e a vários outros sindicalistas,  quando foi retirado pelo

Prefeito Fernando Pimentel. Portanto, devemos uma explicação...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Serei bastante breve. Estou com a

cópia da sentença desses servidores da Cemig, que procuraram a Justiça porque

eram contra as  suas demissões, Deputado Rogério Correia. Está aqui:  “Vistos os

autos, reclamação trabalhista”. Aqui há a descrição da conduta deles, a reclamação

que apresentaram e, por fim, a Justiça diz que julga improcedente o pedido da inicial,

ou seja, o pedido de retornarem como empregados, porque a demissão foi por justa

causa, de modo que, diferentemente do que foi dito pelo orador anterior, a demissão

deles foi motivada. Desse modo, não têm razão em querer retornar, porque operaram

contra  as  normas  da  empresa  e  por  isso  foram  demitidos.  Do  total,  saíram  200

servidores, sendo que 185 entraram no Plano de Demissão Voluntária. É isso que é

importante.

O Deputado João Leite -  Sr.  Presidente,  quero agradecer-lhe pelo tempo. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
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O Deputado Rogério Correia* - Deputado Alencar da Silveira Jr., temos o prazer de

vê-lo  hoje  presidir  a  nossa  reunião.  Quero  retomar  a  discussão  da  Cemig.  Há

bastante tempo vimos a esta tribuna expondo problemas na relação da empresa com

os  trabalhadores.  Realizamos  audiência  pública  para  discutir  essa  questão  das

demissões. Independentemente do que a Justiça deliberou, Deputado Lafayette de

Andrada - ainda não tive conhecimento disso -, quero usar a tribuna para solicitar aos

Deputados desta Casa, especialmente os Deputados do governo, que nos apoiem no

pleito de retorno desses funcionários da Cemig. Vou dizer por quê. Foram demitidos

cerca de 12 servidores da Cemig S e 4 servidores concursados e celetistas, e todos,

Deputado Lafayette de Andrada, Deputadas e Deputados, com garantia de emprego,

com estabilidade, por serem da Cipa ou dirigente sindical. Todos são membros da

Cipa, estão com estabilidade ou ainda têm estabilidade a cumprir.

Mesmo assim, a Cemig alega - e tenho a carta da empresa - que foram demitidos

por  descumprimento  de  determinações  da  chefia  e  de  gerência  no  interior  da

empresa. A argumentação da carta que me foi enviada pelo Dr. Djalma Bastos de

Morais foi exatamente esta: descumprimento de normas e de ordens colocadas pela

gerência da Cemig.

Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  o  Deputado  André  Quintão  e  o  Deputado

Pompílio Canavez colocaram com muita propriedade as observações feitas para que

haja um retorno da decisão da Cemig ante essas demissões. Como juízo de valor,

acho que está havendo uma prática antissindical  na Cemig, e falei  sobre isso ao

Presidente  Djalma.  Não  digo  que  essa  prática  antissindical  seja  dele,  mas  da

gerência ou da direção da Cemig, que faz com que exatamente pessoas que exerçam

cargos de liderança na empresa sejam agora demitidas. Repito que a grande maioria

estava em Cipas, portanto, com estabilidade. A Cemig prefere correr o risco de pagar

indenizações  a  esses  servidores,  Deputado  André  Quintão,  do  que  respeitar  a

legislação que lhe dá estabilidade como cipeiros. Esse é o primeiro absurdo ocorrido

em uma empresa que jamais agiu dessa forma; por isso, por mais que se diga que

não  há  perseguição  política,  em  meu  entender,  há,  no  mínimo,  uma  prática

antissindical.

Entretanto  farei  a  leitura  de  uma carta,  porque às vezes a defesa dos próprios
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servidores diz mais que a minha opinião exposta durante muito tempo. Lerei a carta –

e o Deputado André Quintão anunciou que eu faria isso – de uma das servidoras

demitidas, que há 20 anos e 9 meses se dedica à Cemig. Acho que a carta dela dirá

tudo,  então pediria  aos Deputados que prestassem atenção.  Na minha opinião,  a

carta sensibilizará até mesmo o próprio Dr. Djalma e a direção da Cemig. A servidora

se chama Adriana Lúcia de Melo.(- Lê:)

“Eu, Adriana Lúcia de Melo, lotada em Belo Horizonte, base Itambé, na Gerência de

Planejamento e Expansão do Sistema Elétrico Centro, venho à presença de V.Sa.

solicitar que interceda por mim junto à Cemig.”

Ela enviou essa carta a mim. (- Lê:)

“Trabalho na Cemig desde 9/9/91, concursada, primeiro emprego, na época, com

16 anos. Com muito orgulho, há 20 anos e 9 meses, integrando o quadro funcional da

mesma, inicialmente como Eletricista de Manutenção Eletromecânica de Subestação

e depois como Eletricista de Distribuição I e Rede, função na qual atuei por 5 anos e

meio.  Atualmente,  após realizar  concurso interno na empresa,  exercia,  com muita

retidão,  a  função  de  Técnica  de  Projetos  E1étricos  de  Rede.  Sou  formada  em

Eletrotécnica pela Escola Técnica, profissão na qual estou há 15 anos e 8 meses,

elaborando projetos de iluminação pública e iluminação especial, mercado potencial,

segurança  de  terceiros  e  outros,  com  total  zelo,  ética,  profissionalismo,

responsabilidade e qualidade.

Dessa forma, participei da elaboração de grandes projetos de iluminação pública e

modificação de rede junto com a equipe de poder público e mercado como: Projeto

Linha Verde, na Av. Cristiano Machado, MG-10, projetos para atendimento ao Clarear

e Resolução nº 250, iluminação de parques e fachadas de prédios públicos, como

Tribunal de Justiça, Palácio da Justiça etc.; melhoria de IP em inúmeras praças de

várias cidades, Projeto Reluz, em Belo Horizonte e outras cidades metropolitanas,

projetos do Programa Vila Viva, Campos de Luz, BRT e PAC Arrudas Contagem/BH,

Avenidas Afonso Pena, Álvares Cabral e Augusto de Lima, etc.” Portanto, todos no

setor público atuando nessa função. (- Lê:)

“Além disso,  sou membro de Cipa -  Comissão de Investigação e Prevenção de

Acidentes do Trabalho - na base Itambé, cargo assumido no início de junho de 2012;
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assim o meu mandato acabaria em maio de 2013, com estabilidade de emprego até

maio de 2014,  um ano após, no qual pretendia atuar e contribuir  com a saúde e

segurança do setor  de  projetos  da Itambé e da  Cemig.  Procuro ser  uma pessoa

proba, sincera, franca, comprometida com as pessoas ao meu redor sempre e, por

isso mesmo, costumo defender a verdade e a justiça, pois acredito que o mal só

vencerá na ausência do bem e é dever de todo cristão defender e levantar a bandeira

da caridade e do amor.

Assim  sendo,  eu,  minha  família,  meus  amigos  e  colegas  de  trabalho  ficamos

extremamente surpresos, indignados e estarrecidos ante minha dispensa sem motivo

pela  Cemig,  grande  empresa  pública  reconhecida  no  Estado,  no  Brasil  e

internacionalmente,  que  nunca  teve  essa  política  de  demissão  arbitrária  em  sua

história, ainda mais de uma funcionária exemplar que dedicou sua vida e saúde à

empresa, que fez e ainda gostaria de fazer tanto pela sociedade mineira.”

Gostaria que os Deputados prestassem atenção nesta parte: “Informo ainda que

meus pais dependem financeiramente de minha ajuda, alimentação, plano de saúde,

etc. Ambos são aposentados, estão em tratamento médico e têm salários aquém das

suas despesas básicas. Mãe extremamente alérgica, com depressão e hipertensão

arterial  e  pai  em  controle  de  um  câncer  renal,  portanto  em  dieta  para  evitar  a

hemodiálise,  e  o  rim  que  permaneceu  funciona  25%  somente  no  momento.

Acrescento que sou casada com um diabético insulinodependente e deficiente físico

aposentado, que requer adaptações frequentes da prótese da perna direita, além de

outros  cuidados  com  a  saúde.  Portanto,  sou  arrimo de família  e  dependo desse

emprego para minha sobrevivência e dos meus entes queridos. No momento estou

em recuperação de cirurgia no útero, peritônio e ovários - diagnosticada endometriose

de grau III, mioma, cistos e adenomiose -, realizada em outubro de 2011, mas que

terá de ser refeita, pois novas aderências surgiram, infelizmente. Além disso, desde o

final  de  2009,  estou  em  tratamento  médico  de  depressão,  ansiedade,  bruxismo,

enxaqueca, ATM, solilóquio, sonambulismo, bócio de tireoide. E, finalmente, descobri

em fevereiro 2012,  após biópsia de pele, uma doença autoimune chamada líquen

plano, que requer acompanhamento por vários especialistas e medicação constante

também.
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Inclusive o serviço médico da empresa está ciente desse meu histórico clínico, que,

direta ou indiretamente, é consequência do aumento de serviço, pressão e ausência

de mão de obra suficiente para o setor,  dada a enorme demanda de projetos de

expansão e a não contratação de mão de obra própria por meio de concurso público.

Gostaria de informar também que, além de mim, dois outros técnicos de projeto na

Itambé, Srs. Goethe Eduardo e Cláudio Coelho, foram dispensados sem justa causa

por representante da empresa no mesmo dia que eu, e eles também são membros de

Cipa.

Após todo esse relato pessoal e sincero, além do meu histórico funcional, solicito

que V. Sa. analise o meu caso encarecidamente e possa interceder junto à Cemig,

para que essa injustiça seja desfeita e que eu retome o meu posto de trabalho, ou

outro  na  empresa,  o  quanto  antes,  retomando  os  projetos  no  setor  sob  minha

responsabilidade e  também  os  que  pretendia  desenvolver  na  Cipa  para  ajudar  a

melhorar a qualidade de vida e segurança dos meus colegas e amigos no setor de

trabalho, na base Itambé e na empresa, se assim for da vontade de Deus. Contando

com o  apoio  e  auxílio,  a  intervenção e  a  caridade  de V.  Sa.,  desde já  os  meus

sinceros  agradecimentos  e  eterna  gratidão,  assim  como  dos  meus  familiares  e

amigos. Aguardo retorno ansiosamente. Belo Horizonte, 19 de junho de 2012. Adriana

Lúcia de Melo.”

Sr.  Presidente,  fiz  questão  de  ler  essa  carta  porque  ela  me  deixou  muito

emocionado. Não julgo que seja justa uma demissão no quadro colocado de uma

pessoa que trabalha na Cipa, que tem 20 anos e 9 meses de atividade, que tanto

serviço público prestou à empresa. Não julgo que essa seja a medida mais certa a ser

tomada. O Dr. Djalma é uma pessoa a quem quero muito, embora haja divergências

de onde ele atua, de participações políticas. Tenho por ele muito respeito e não creio

que  tivesse  conhecimento  desse  quadro.  E  muito  menos  acho  que  tenha

conhecimento o Governador Antonio Anastasia, uma pessoa que não guarda rancor e

que não agiria  dessa forma se lesse a carta e fizesse uma análise das questões

levantadas.

Solicito do conjunto de Deputados, sejam eles da Oposição ou da Situação, porque

não se trata disso, que solicitem da Cemig uma reanálise desse quadro.
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São quatro funcionários com 29, 25, 24 e 20 anos de serviço público como ela, com

um histórico semelhante ao que a Adriana nos colocou. Não julgo que seja justo que

isso prevaleça e que vire uma guerra política entre Situação e Oposição, uma vez que

não é o que queremos. De fato, esperamos uma solução para essa questão, e é o

que o sindicato também quer.  A Deputada Rosângela, que é também da base do

governo  e  Presidente  da  Comissão  do  Trabalho,  está  sensibilizada  com  essa

questão. Solicitei por meio de requerimento uma reunião com a direção da Cemig, e

foi aprovado. Mas, por sugestão, Deputado André Quintão, queria solicitar que fosse

estendida essa reunião; pedi ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder do governo, que

seja essa reunião realizada também com o Governador do Estado para que esses

servidores possam apresentar a motivação, e que esse quadro seja revertido. Se não

é algo econômico da empresa, é algo que deverá ser visto pessoalmente, e todas as

argumentações também deverão ser levadas em consideração.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Rapidamente, Deputado Rogério, queria

cumprimentá-lo e parabenizá-lo. Ao trazer essa carta, V. Exa. humaniza esse debate,

que  não  é  apenas  na  arena  política.  Como  disse  dessa  tribuna,  atrás  de  cada

trabalhador e trabalhadora demitida, há uma história de vida, de luta, há uma família e

uma criança.  Também  conheço  alguns  dos  demitidos,  e  já  comentei  com alguns

Deputados que são pessoas sérias, trabalhadoras e competentes, até pelo respeito

que todos nós temos. Lutamos muito em defesa da Cemig. Temos muito respeito pelo

trabalho da Cemig, por seus trabalhadores, pela biografia do Presidente da Cemig,

Dr. Djalma, pessoa que já trilhou tantos postos na esfera pública, sempre com muito

compromisso.  Acho  muito  importante  essa  questão  não  se  transformar  em  uma

queda de braço política, para respingar até na imagem da Cemig.

Então, corroboro as palavras de V. Exa., pedindo o apoio dos Deputados da base.

Solicitaremos ao Governador e ao Presidente da Cemig reverem essas demissões e

discutiremos, de maneira mais transparente, os critérios de reestruturação. Mas acho

que seria uma injustiça contra esses trabalhadores, além daqueles que participaram

de audiência na Assembleia,  um precedente ruim para esta Casa.  E essa é uma

questão humanitária também.

Parabenizo V. Exa., e esperamos que, rapidamente, esse episódio seja superado.
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O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado André Quintão.

Termino  a  minha  intervenção,  Sr.  Presidente,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

pedindo a V. Exa., que hoje dirige os trabalhos e que é também membro da nossa

Mesa da Assembleia Legislativa, que possa nos ajudar nessa intervenção junto ao

Governador do Estado.

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - É lógico, Deputado, que iremos

ajudá-los.

Pode contar com este Deputado, com a Mesa da Casa, e, com certeza, até mesmo

com a própria bancada de governo. Muito obrigado, pelo pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - Pois não. Pediria a V. Exa. os 30 segundos,  de

praxe, que V. Exa. costuma conceder, sempre generosamente, aos que ocupam a

tribuna,  para que pudéssemos falar  sobre o fato de termos uma conversa com o

Governador, e que essa carta …

O  Sr.  Presidente  -  Como  V.  Exa.  começou  comigo,  em  1988,  na  Câmara  de

Vereadores...

O Deputado Rogério Correia* - É verdade. Isso foi em 1989.

O Sr. Presidente - Disputamos as eleições em 88.

O Deputado Rogério Correia* - Em 88 fomos eleitos.

O Sr.  Presidente -  Foi uma legislatura exemplar,  então concederei a V. Exa. 12

segundos, para que termine a sua fala.

O Deputado Rogério Correia*  -  Muito obrigado. V.  Exa. é de uma generosidade

muito grande. Os 12 segundos é em homenagem ao PDT? Dizem que agora esse

partido terá candidato próprio, em Belo Horizonte. Isso é verdade?

O Sr. Presidente - Vamos lançá-lo e ganhar do PT. V. Exa. também terá candidato

próprio.

O Deputado Rogério Correia* - Tomara.

O Sr. Presidente - O partido de V. Exa. não está com o Prefeito Márcio.

O Deputado Rogério Correia*  -  Torço para que isso aconteça,  Presidente.  Mas,

apenas voltando ao assunto,  pediria  a V.  Exa.  que remeta a cópia da carta,  que

deixarei aqui, ao Exmo. Sr. Governador do Estado, para que ele se conscientize disso

e autorize o Dr. Djalma a conceder a esses servidores uma chance de retornarem à
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empresa, para continuarem mostrando o serviço de sempre, como aqui foi colocado.

Por fim, Presidente...

O  Sr.  Presidente  -  Solicito  ao  Deputado  que  formalize  essa  solicitação,  esse

requerimento.

O Deputado Rogério Correia* - Com certeza. Eu o remeterei ao Governador, mas

também darei a sugestão a V. Exa. de fazê-lo por meio de requerimento.

Por fim, nos 30 segundos que V. Exa. me concedeu, relativamente à moção da

Bancada do Partido em relação ao golpe dado no Paraguai, ressalto que faço minhas

as  palavras  do  Deputado  Pompílio  Canavez,  repudiando  o  golpe  de  Estado  no

Paraguai.

Infelizmente, isso não pode ser parte do regime democrático na América Latina nem

em parte alguma do Mundo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Sr.  Presidente,  Deputado Alencar da Silveira Jr.,

espero a complacência para ganhar também alguns segundos de V.  Exa.;  demais

Deputados  e  Deputadas  da  Casa,  resolvi  trazer,  na  íntegra,  um  discurso  que

considerei extremamente interessante. Fica parecendo que nós, Deputados do PSDB

e dos  partidos  coligados,  temos  implicância  com  o  governo  federal  no  trato  com

Minas Gerais.  Todas as vezes,  Deputado Líder  Bonifácio Mourão,  vimos a tribuna

para  reclamar  do  carinho  que  necessita  ter  Minas  Gerais  por  parte  do  governo

federal.

Portanto, quero ler um artigo do jornal “Estado de Minas”, de 15/6/2012, de Dom

Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte. O texto diz o

seguinte: (- Lê:)

“'Minas merece mais'. Não é um simples 'slogan' com a contundência de frase de

efeito.  'Minas  merece  mais'  é  um  grito  cidadão.  É  o  eco  de  clamores.  É  uma

consciência indispensável para fecundar a cidadania e despertar, na medida justa, o

sentido do próprio valor. É exigência diante da importância desta Nação tricentenária

que  ajuda  a  configurar  o  tecido  brasileiro  com  singularidades  e  riquezas

indispensáveis aos avanços, conquistas e respostas contemporâneas.
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'Minas merece mais'. Um grito que pode e deve ecoar no coração dos mineiros,

despertando  sua  cidadania  para  a  força  e  extensão  de  sua  significação  cultural,

religiosa e sociopolítica. Um movimento diferente daqueles que repetem as dinâmicas

de manifestações de rua. Trata-se de algo interior, do jeito mineiro de ser. Acima de

tudo é uma manifestação cultural marcando a elaboração de uma consciência social

e política à luz de uma Minas Gerais rica em tudo, particularmente em sua história,

enraizada pela religiosidade.

'Minas merece mais' significa uma dinâmica que também clareia e aponta para o

movimento iniciado em janeiro deste ano, quando empresários, governo e políticos -

governos  dos  Estados  -,  em  união  suprapartidária,  se  mobilizaram  para  levar  à

Presidente  Dilma  um  documento  tratando  de  uma  série  de  projetos  vitais  ao

crescimento da economia mineira. Um documento contendo 16 propostas incluindo

obras  de  infraestrutura  rodoviária,  aeroportuária  e  férrea.  Recursos  para  a

preservação  do  patrimônio  histórico  e  cultural  -  bem  lembrado  nesse  item  o

patrimônio  sacro  da  maior  importância  para  o  Brasil,  pela  quantidade  e  riqueza

artística, fruto da fé cristã, investimentos na Refinaria Gabriel Passos e definição de

marco regulatório e tributário para o setor de mineração.

Esse  documento  para  unir  nosso  Estado,  'Agenda  de  Convergência  para  o

Desenvolvimento de Minas Gerais - respostas das entidades empresariais, governo

do Estado e base legislativa', é uma elaboração técnica, política, legitimando a nossa

autoridade de Nação que merece respeito. Merece mais também na educação, na

saúde e na habitação, pensando a importância singular de cada cidadão mineiro para

o crescimento Brasil.

Os anúncios recentes de investimentos em Minas, por parte da União, histórica e

politicamente retardados, por descompassos técnicos ou outros, não podem significar

um afago que aquieta ou uma promessa que estica a paciência para esperar, ainda

mais, o que já deveria ter chegado”.

Vou repetir essa parte do texto: “Os anúncios recentes de investimentos em Minas,

por parte do governo federal, histórica e politicamente retardados, por descompassos

técnicos ou outros, não podem significar um afago que aquieta ou uma promessa que

estica a paciência para esperar, ainda mais, o que já deveria ter chegado.
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Assim, das mais altas esferas, passando pelos construtores da sociedade pluralista,

especialmente incluídos os formadores de opinião e os detentores de significativos

poderes  de  decisão,  até  as  camadas  mais  populares,  é  preciso  repassar,

permanentemente, os capítulos que compõem esse tratado intitulado “Minas Merece

Mais”.

O concerto  entre a eficiência  da  gestão  que desafia o  Estado,  colocando-o em

fileiras de exemplaridade, a pujança do mundo empresarial, os governos todos, as

instituições todas e os brios cidadãos têm força para despertar cada vez mais esse

gigante que se chama Minas Gerais.

Na verdade, a autoridade para reivindicações se configura quando se confrontam

os números e os dados que definem o que é Minas Gerais e seu lugar singular na

capacidade de contribuir para o crescimento da economia brasileira, bem como sua

riqueza indispensável como força cultural e política”.

Deputados Doutor  Viana, Dalmo Ribeiro Silva e Glaycon Franco,””Minas Merece

Mais” porque tem propriedades que tocam a mais importante reserva de um povo:

sua cidadania, nascida e cultivada no jardim da liberdade, nos canteiros da fé cristã,

nos recônditos da familiaridade. A cidadania mineira aponta para reservas ricas de

comportamento, tradições e valores”.

Portanto, Deputado João Leite, “reconhecer “Minas Merece Mais” significa renovar

o  próprio  empenho  cidadão  nas  instâncias  institucionais,  nos  contextos  da  vida

cotidiana  e  familiar,  fecundando  a  autoestima,  despertando  sempre  mais  para  a

riqueza desta terra, abrindo os olhos para o futuro, construindo um presente à altura

da vocação e da história política, cultural e religiosa do Estado. A consciência “Minas

Merece Mais" agrega ganhos políticos, valores humanos e cristãos. Que a alegria de

ser  do  mineiro  e  o  empenho  para  que  se  desdobre  a  força  de  nossas  riquezas

possam construir um novo tempo para Minas, para o Brasil, especialmente para os

que estão fora dessa cidadania, por exclusões ou preconceitos. Minas merece mais”.

Deputado João Leite,  trarei  também o pronunciamento do Presidente da Fiemg,

Olavo Machado, que possui a mesma linha de raciocínio: “A contribuição de Minas

Gerais na balança comercial deste país, nossa riqueza, nossa contribuição, homens e

mulheres  que  fizeram  a  rica  história  deste  país  desde  o  berço  da  Inconfidência,
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chegando até Tancredo Neves, e o grito de que Minas realmente merece mais”.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, este é o sentimento

de Minas: o abandono pelo governo federal do PT. Está em minhas mãos o relatório

do Tribunal de Contas da União - TCU. Pasmem, Srs. Deputados: a renúncia fiscal do

governo do PT no ano passado cresceu 30%! Sabem quanto tivemos de renúncia

fiscal? Foram R$187.300.000.000,00, dinheiro que deveria ser dividido com Estados

e  Municípios.  Deputado  Rômulo  Viegas,  é  uma cifra  que ultrapassa  a  soma dos

gastos com saúde, educação e assistência social. O que mais me impressiona no

relatório, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é que o TCU orienta a Ministra da Casa Civil

a informar as metas nas próximas renúncias fiscais. É como diziam na Vila Oeste,

quando eu era criança: a Federação foi para o brejo. O TCU desconhece os Estados

e os Municípios porque diz à Ministra que ela deve fazer um relatório dos avanços

sem obrigar o governo federal a informar aos federados que irá renunciar. De repente,

renunciou a R$187.300.000.000,00, dinheiro da saúde, da segurança, da educação.

Nenhuma palavra do partido que está no governo a favor de Minas Gerais. O Estado

não se esquecerá do que o PT está deixando de lhe dar, que não é benefício, é dar a

Minas o que ela tem dado ao País. São R$ 40.000.000.000,00, que o governo federal

busca  todo  ano,  mas  só  devolve  R$11.000.000.000,00.  Parabéns  a  V.  Exa.  Não

podemos abaixar nossa voz. Ela tem de estar alta, erguida e a favor de Minas Gerais.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Esperamos, principalmente os Prefeitos mineiros,

que haja decisões, com a liquidação dos restos a pagar pendentes com o governo

federal. Temos a necessidade urgente de desconcentração da receita dos tributos do

governo  federal.  É  uma  bandeira,  Deputado  Glaycon  Franco,  que  sei  ser  um

municipalista,  que acompanha  de  perto  as  nossa lideranças,  como o Governador

Antonio Anastasia e o Senador Aécio Neves. Temos de fortalecer,  cada vez mais,

essa bandeira do Município brasileiro.  Todos os Prefeitos  sabem que,  quando há

isenção  de  impostos,  principalmente  do  IPI,  há  uma  queda  brusca  do  FPM.

Praticamente  90% dos  Municípios  mineiros  e  brasileiros  dependem  do  Fundo  de

Participação dos Municípios. O senador Aécio Neves esteve conosco neste fim de

semana, ao lado de muitos Prefeitos e fizemos várias reuniões. Estamos caminhando

para  apresentar  uma  proposta.  Já  existe  no  Senado  uma proposta  de  estudo  a
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respeito do Fundo de Participação dos Estados. Esperamos contar com a bancada

mineira,  para  que  Minas  não saia  prejudicada  nesse  contexto.  Os  Senadores  do

Norte e do Nordeste querem aumentar a distribuição do Fundo de Participação dos

Estados para o Norte e Nordeste,  em prejuízo dos Estados do Sudeste. E Minas

Gerais é o centro da Região Sudeste. Portanto, esperamos que, cada vez mais, os

Deputados desta Casa possam se identificar com cada cidadão, com os Prefeitos,

com os Vereadores, que estão ao nosso lado, no dia a dia, trazendo as demandas

dos Municípios para o governo do Estado e para o governo federal. Nosso Senador

Aécio Neves, o mais querido, sem dúvida alguma, tem trabalhado muito. A luta agora

é uma distribuição mais  democrática dos “royalties”  do  minério,  capitaneada pelo

Senador Aécio Neves. Temos a certeza de que os Municípios mineiros e brasileiros

poderão acompanhar  a  bandeira  do  líder  maior,  Senador  Aécio  Neves,  do  nosso

Governador  Antonio  Anastasia,  que  tem  feito  uma administração  voltada  para  os

princípios da igualdade e da liberdade em nosso Estado. Não é fácil administrar o

conjunto de demandas que a sociedade nos apresenta, com uma receita que sofre os

impactos negativos da crise internacional. Minas Gerais sobrevive de exportação de

minério. Minas Gerais tem, no seu arcabouço, uma administração honesta, séria e

voltada para os princípios da democracia e do direito administrativo. Nós, da base do

governo, 54 Deputados, temos orgulho de fazer parte da base do governo Anastasia,

do Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e de todos os Secretários. Quero, neste

Parlamento, enviar um abraço caloroso ao nosso grande Líder, Senador Aécio Neves,

que se encontra em Brasília, o mais querido. Ele está lutando para que os Municípios,

não apenas de Minas, possam melhorar suas receitas,  possam ter mais recursos,

possam atender às demandas dos cidadãos mineiros e brasileiros.

Quero dizer que Minas Gerais está aguardando, Deputado Carlos Mosconi, não os

discursos,  mas  sensibilidade,  para  que possam  continuar  trilhando o  caminho  do

desenvolvimento, com orgulho. Visitando nossas cidades, vemos várias obras na área

da saúde, da educação, do transporte e da segurança, mas a demanda é grande. Os

problemas estão aí.

Não existe mágica. Precisamos melhorar  a receita  do Estado,  precisamos estar

juntos defendendo os interesses deste governo.
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Queremos  continuar  defendendo  a  bandeira  deste  governo,  caminhando  pelas

cidades mineiras, trilhando ao lado do Governador Antonio Anastasia e do Senador

Aécio  Neves,  atendendo  às  Prefeitas  e  aos  Prefeitos,  às  Vereadoras  e  aos

Vereadores de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIX do art.  82 do

Regimento  Interno,  designa  os  membros  das  Comissões  Permanentes  que

participarão  das  reuniões  conjuntas  previstas  no  §  1º  do  art.  204,  destinadas  à

apreciação dos projetos de que trata a Subseção II da Seção IV do Capítulo I  do

Título  VII  do  Diploma  Procedimental,  as  quais  reger-se-ão  pelas  normas

complementares constantes desta decisão.

Pela  Comissão  de  Administração  Pública:  Deputados  Gustavo  Corrêa  e  Délio

Malheiros, Bloco Avança Minas; pela Comissão de Assuntos Municipais: Deputados

Almir  Paraca e  Pompílio  Canavez,  PT;  pela  Comissão de Constituição e  Justiça:

Deputado  Sebastião  Costa,  Bloco  Transparência  e  Resultado;  Deputado  Bruno

Siqueira, PMDB; pela Comissão de Cultura: Deputado Elismar Prado, PT; Deputada

Luzia  Ferreira,  Bloco  Transparência  e  Resultado;  pela  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor: Deputado Délio Malheiros e Deputada Liza Prado, Bloco Avança Minas;

pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Deputado Doutor

Wilson  Batista,  Bloco  Transparência  e  Resultado;  Deputado  Sargento  Rodrigues,

PDT; pela Comissão de Direitos Humanos: Deputados Durval Ângelo e Paulo Lamac,

PT;  pela  Comissão  de  Educação:  Deputados  Bosco  e  Duarte  Bechir,  Bloco

Transparência e Resultado; pela Comissão de Esporte: Deputado Marques Abreu,
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Bloco  Transparência  e  Resultado;  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  PMDB;  pela

Comissão de Meio  Ambiente:  Deputado Célio  Moreira  e Deputada Luzia  Ferreira,

Bloco  Transparência  e  Resultado;  pela  Comissão  de  Minas  e  Energia:  Deputado

Sávio  Souza  Cruz,  PMDB;  Deputado  Tiago  Ulisses,  Bloco  Avança  Minas;  pela

Comissão de Participação Popular:  Deputado  André  Quintão,  PT;  Deputado Fred

Costa,  Bloco Transparência e Resultado;  pela Comissão de Política Agropecuária:

Deputado Antônio Carlos Arantes, Bloco Avança Minas; Deputado Fabiano Tolentino,

Bloco  Transparência  e  Resultado;  pela  Comissão  de  Saúde:  Deputado  Carlos

Mosconi, Bloco Transparência e Resultado; Deputado Hely Tarqüínio, Bloco Avança

Minas;  pela  Comissão  de  Segurança  Pública:  Deputado  João  Leite,  Bloco

Transparência  e  Resultado;  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  PT;  pela  Comissão  do

Trabalho: Deputada Rosângela Reis, Bloco Avança Minas; Deputado Carlos Pimenta,

PDT; pela Comissão de Transporte: Deputado Adalclever Lopes, PMDB; Deputado

Celinho do Sinttrocel, PCdoB; pela Comissão de Turismo: Deputado Tenente Lúcio,

PDT;  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Bloco  Transparência  e  Resultado;  pela

Comissão de Fiscalização Financeira: Deputados Zé Maia e João Vítor Xavier, Bloco

Transparência e Resultado; Deputados Doutor Viana e Romel Anízio, Bloco Avança

Minas; Deputado Antônio Júlio, PMDB; Deputado Gustavo Perrella, PDT; e Deputado

Ulysses Gomes, PT.

Normas Complementares para a reunião conjunta a que se refere o § 1º do art. 204

do Regimento Interno:

1  -  Os  membros  designados  nesta  Decisão  poderão  participar  da  discussão  e

votação do parecer,  na Comissão de Fiscalização Financeira, com direito a voz e

voto.

2  -  Os  membros  referidos  no  item  1  terão  direito  a  voto,  na  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  relativamente  apenas  às  matérias  abrangidas  pela

competência das comissões por eles representadas.

3 -  Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior,  o  Líder  de

Bancada poderá indicar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira um

substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira poderá reunir-se com representantes ou
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grupos de representantes das comissões, a fim de discutir os projetos a que se refere

esta Decisão.

5 - O “quorum” para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da maioria

dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira.

6 - A designação do Relator será feita pelo Presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira, 24 horas após o término do prazo de apresentação de emendas.

7 - As emendas serão entregues na Gerência-Geral de Apoio às Comissões, no

prazo regimental.

Mesa da Assembleia, 26 de junho de 2012.

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais, designação essa que foi publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 21.146, do Deputado

Sargento Rodrigues,  que torna obrigatória  a notificação aos órgãos de segurança

pública do ingresso na rede de atendimento à saúde de pessoa ferida com arma. Pelo

BTR:  efetivos  -  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Doutor  Wilson  Batista;  suplentes  -

Deputados  Juninho  Araújo  e  Delvito  Alves;  pelo  BAM:  efetivo  -  Deputado  Doutor

Viana; suplente - Deputado Duilio de Castro; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza

Lara;  suplente  -  Deputado  Durval  Ângelo;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado  Bruno

Siqueira; suplente - Deputado Tadeu Martins Leite. Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em reunião realizada dia 20/6/2012, a Mesa

da  Assembleia  deferiu  os  Requerimentos  nºs  3.281  a  3.284/2012,  relativos,

respectivamente, às candidaturas dos Deputados Doutor Viana, Sebastião Costa e

Ivair Nogueira e do Sr. Alexandre Bossi Queiroz ao cargo de Conselheiro do Tribunal

de Contas do Estado, por estarem atendidos os requisitos estabelecidos no art. 78 da

Constituição do Estado. Informa, ainda, que os requerimentos serão encaminhados à

Comissão Especial, nos termos do art. 238 do Regimento Interno.
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ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, acordam seja recebido requerimento da Comissão Especial da

Violência  contra  a  Mulher,  em  que  solicita  a  prorrogação  do  seu  prazo  de

funcionamento até o dia 31/8/2012.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 26 de junho de 2012.

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, no exercício da Presidência.

ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos membros do

Colégio de Líderes, acordam seja recebido requerimento da Comissão Especial para

o  Enfrentamento  do  Crack,  em  que  solicita  a  prorrogação  do  seu  prazo  de

funcionamento até a conclusão de seus trabalhos.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 26 de junho de 2012.

Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, 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 3.334 a 3.337/2012,

da Comissão de Direitos Humanos, 3.338 a 3.344/2012, da Comissão de Segurança

Pública, 3.345/2012, da Comissão de Esporte, e 3.346 a 3.349/2012, da Comissão de

Educação. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária,

em 19/6/2012, dos Projetos de Lei nºs 135/2011, do Deputado Elismar Prado, este

com a Emenda nº 1; 3.126/2012, do Deputado Antônio Carlos Arantes; 3.132/2012, do
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Deputado Celinho do Sinttrocel; 3.140/2012, do Deputado Antônio Júlio; 3.155/2012,

do Deputado Gilberto  Abramo;  e  3.159/2012,  da  Deputada Rosângela  Reis;  e  do

Requerimento nº 3.244/2012, do Deputado Gustavo Perrella; de Direitos Humanos -

aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 20/6/2012, do Projeto de Lei nº 2.536/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;  de Fiscalização Financeira - aprovação,  na 16ª

Reunião Ordinária, em 20/6/2012, dos Projetos de Resolução nºs 3.228 a 3.237/2012,

da Comissão de Fiscalização Financeira; de Política Agropecuária - aprovação, na

14ª Reunião Ordinária, em 20/6/2012, do Projeto de Lei nº 3.151/2012, da Deputada

Luzia Ferreira, e dos Requerimentos nºs  3.216/2012, do Deputado Antônio Carlos

Arantes; 3.247/2012, do Deputado Luiz Henrique; e 3.256/2012, do Deputado Fábio

Cherem;  e  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em

26/6/2012, dos Requerimentos nºs 3.287/2012, do Deputado Elismar Prado, 3.290 e

3.293/2012, da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, e 3.297/2012, da

Comissão Especial da Violência Contra a Mulher (Ciente. Publique-se.).

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  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Alencar da Silveira Jr. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira

Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

Srs. Deputados, eu falava ao Deputado Rogério Correia sobre a importância não dos

requerimentos apresentados, mas da importância de algo que vou dizer, e V. Exa. há

de convir.  Na manhã de hoje havia uma reunião marcada no órgão de defesa do

consumidor  para  debatermos  o assunto  que agora  preocupa o  Brasil:  as  sacolas

biodegradáveis. São essas sacolas que estão circulando em Belo Horizonte há mais
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de um ano, Deputado Rogério Correia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E, há mais

de  um  ano,  eu  estou  falando  do  lucro  e  da  maldade  que  fazem  os  donos  de

supermercados. A Câmara Municipal fez uma bondade: aprovou um projeto acabando

com  a  sacola  plástica  e  colocando  as  biodegradáveis.  O  que  aconteceu?  Os

supermercados começaram, Deputado Pompílio Canavez, a vender essas sacolas, e

caro. Belo Horizonte consumia, por ano, 157 milhões de sacolas. Os supermercados

gastavam R$4.700.000,00.

Quero lembrar que, quando digo isso, digo porque sou parceiro de pessoas ligadas

ao setor; que não tenho nada contra donos de supermercados; e posso afirmar que já

ajudei.  Nunca contei  com um centavo na minha campanha oferecido por nenhum

dono de supermercado. Isso quero deixar bem claro. Ajudei quando fiz, nesta Casa,

um projeto. E, na época, o sindicato me mostrava a necessidade da não aprovação

porque  isso  acarretaria  custo  para  os  supermercados.  Hoje  vejo  que  os

supermercados teriam de colaborar cada dia mais em relação aos consumidores. Os

supermercados estão tirando lucro, Sr. Deputado, desses consumidores, um lucro a

mais com as sacolinhas biodegradáveis, que, como já constatado, de biodegradável

não têm nada.

Dois meses depois que os supermercados de Belo Horizonte colocaram sacolinhas

à venda, depois da economia de 42,5%, já estavam economizando e ganhando com

essas sacolinhas. As sacolinhas que você compra, que eu comprei a R$0,19, custa

nada mais nada menos do que R$0,08. Eles estão ganhando mais de 100%. E, ao

colocarem o valor de R$0,19, que dizem que foi por determinação, salvo engano, da

Prefeitura, ninguém pega R$0,01 de troco. Fontes do sindicato indicam que estão

vendendo 13 mil sacolas por dia. Isso dá um lucro de R$39.000,00 por mês. Ou seja,

quase R$500.000,00 por ano.

Esta Casa e a Defesa do Consumidor estão paradas. O Movimento das Donas de

Casa, Deputado João Leite, que tem como objetivo defender as donas de casa, não

as defendeu, estava defendendo os supermercados, Deputado. E o pior é que houve

aumento no preço dos sacos de lixo. O problema que o saco de lixo dá à natureza,

também o dão as sacolinhas.

Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  telespectadores da TV Assembleia,  pasmem!,
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mas  os  estudos  feitos  constataram  que  a  sacolinha  de  plástico  ou  a  sacolinha

biodegradável agridem a natureza da mesma forma.

Deputado  João  Leite,  por  favor,  pegue  esse  saco  de  papel  e  me  ajude.  Srs.

Deputados, estive no supermercado e comprei um saco de açúcar, e a embalagem do

açúcar  é  de  plástico  e  agride  a  natureza;  comprei  um  saco  de  macarrão,  e  a

embalagem do macarrão é de plástico; comprei um saco de feijão, e a embalagem do

feijão é de plástico, não biodegradável; comprei um saco de fubá, e a embalagem do

fubá é de plástico; comprei um saco de sal,  e a embalagem do sal é de plástico;

comprei um saco de arroz, e a embalagem do arroz é de plástico, não biodegradável.

Mas a sacolinha safada que o supermercado vende, que todo o mundo que está me

assistindo pode ver - esta sacolinha que está em minhãs mãos -, custa R$0,19, e não

é biodegradável, Deputado João Leite. Aí chegamos ao supermercado e enchemos a

sacola, colocando os mantimentos. Isso é uma vergonha, uma maldade que estão

fazendo os donos de supermercados, e pagamos R$0,19.

Em São Paulo, há 30 dias, tentaram implantar essa lei. O Ministério Público de São

Paulo não é  frouxo como o  Ministério  Público de  Minas Gerais  –  frouxo no bom

sentido, com todo o respeito. O Ministério Público de Minas Gerais não fez nada e

não faz nada. Se a sacolinha é desse jeito, por que não decidem que, a partir  de

agora, o arroz também tem de ser vendido num saco de papel? Vamos colocar o

arroz num saco de papel.

Começarão a querer vender dessa maneira. Estou mostrando isso há mais de um

ano.  É  um  absurdo.  Quero  lembrar  que  os  supermercados  de  Belo  Horizonte

deixaram de pagar R$4.700.000,00, com a sacolinha a R$0,03, e faturaram, nesse

período todo, mais de R$3.000.000,00. Deixaram de pagar R$4.000.000,00 e, em um

ano, receberam R$3.000.000,00. E hoje recebem, diariamente,  segundo fontes da

Associação de Supermercados, R$13.000,00 por mês. Está na hora de esta Casa

pensar no consumidor e dizer não à lei da sacolinha, da Câmara Municipal, aprovada

pelo Prefeito Márcio Lacerda. Ontem eu dizia ao Vereador Osman, do PDT: vocês

fizeram uma bondade, dando aos supermercados a condição de ganhar com isso.

Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão, sabem o que me

disseram? Essa lei foi do Pimentel, e não desta Câmara de agora. O Pimentel é quem
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criou a lei e a deixou quietinha, dando um prazo de dois anos. O Prefeito que está lá

agora só a regulamentou. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, Deputado João

Leite. Com todo o respeito ao Ministro Pimentel, “Pimentel nos olhos dos outros é

refresco”. O que ele fez acabou com o consumidor.

Quem  me assiste  e  me  ouve  agora  deve  ter  a  mesma indignação.  Outro  dia,

quando cheguei a um supermercado na Avenida Amazonas, vi  um senhor humilde

cheio de sacolas - aliás, até escrevi isso no meu Facebook e no Twitter. Ele gastou

R$2,00 de sacolinhas,  a fim de levar  sua compra para casa. Esse homem é um

trabalhador, uma pessoa carente. Agora precisa o supermercado, que já tem grande

lucro, fazer isso?! Quanto não é o lucro com o feijão? Hoje eles estão fazendo isso, e

amanhã teremos de carregar feijão e arroz no bolso. Quer dizer, teremos de levá-los

no bolso. Levarei um pouco de feijão no bolso porque não terei sacolinha ou terei de

pagar caro por ela. É um absurdo o que foi feito com os donos de supermercados. Sr.

Presidente, é um absurdo ainda maior o nosso Ministério Público, com homens da lei

e da verdade, deixar isso acontecer.

Estou aqui hoje para pedir a colaboração da Comissão de Defesa do Consumidor e

de toda a imprensa séria para promovermos uma discussão imediata e urgente do

que está acontecendo. Belo Horizonte não pode ficar para trás. Todos dizem que o

Estado de São Paulo é mais esperto do que Minas Gerais.  A Assembleia de São

Paulo é mais esperta do que a de Minas, pois presta mais serviços à comunidade.

Isso ela mostrou agora.  A Assembleia de São Paulo entrou na luta e mostrou ao

Ministério Público, que fez por onde e acabou com esse abuso.

Há um projeto nesta Casa que tem um substitutivo meu obrigando a gratuidade na

hora das embalagens. É preciso obrigar o dono do supermercado a dar sacola ou

saco plástico  ou  o  que for  para  transportar  as  mercadorias.  Repito:  é  proibida  a

sacolinha. Para obtê-la, tem de pagar. Agora é permitido para o feijão, o arroz, o fubá

e o açúcar. Há plástico em tudo, e fica dessa maneira.

Portanto faço este apelo à Comissão de Defesa do Consumidor: vamos fazer essa

defesa. Tenho a certeza de que, depois de hoje... Estou solicitando uma audiência

pública desde abril. No entanto, fica nisto: “Vamos fazer hoje, vamos fazer amanhã”.

Agora  o  Deputado  Délio  Malheiros  já  me  garantiu  que  seria  hoje,  mas  teve  de
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participar  de  uma  audiência  em  Brasília.  Estou  aqui  para  explicar  isso  aos

companheiros jornalistas que cobriram a matéria. Na próxima terça-feira receberemos

aqui professores da UFMG e pessoas que são favoráveis à sacola. Espero que a

dona de casa venha para dizer o seguinte: não brigamos por isso. Antigamente havia

o movimento fiscal do Sarney. Onde estão os movimentos das donas de casa e de

defesa do consumidor, para serem contra? A população, em geral, já é contra e será

ainda mais.

Sr. Presidente, encerro agradecendo. Nestes dois minutos finais, estarei limpando

toda  essa  sujeira  que  fiz  com  o  arroz  e  o  feijão;  aliás,  ainda  os  lavaremos  e

usaremos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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 27,

às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/6/2012

Presidência do Deputado Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Arlen  Santiago  -  Entrega  de  placa  -  Palavras  do  Sr.  Eujácio  Antônio  Silva  -

Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Viana - João Vítor Xavier - Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.



1396
____________________________________________________________________________

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “Edição do Brasil” pelos

30 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Eujácio Antônio

Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”; Deputado Federal Ademir Camilo; Vereador

Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Roberto Luciano

Fagundes,  Presidente  da  Associação Comercial  e  Empresarial  de  Minas  Gerais  -

ACMinas  -;  Carlos  Lindenberg,  Presidente  do  Centro  de  Cronistas  Políticos  e

Parlamentares de Minas Gerais - Ceppo -; e Deputados Doutor Viana, Arlen Santiago

e João Vítor Xavier, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Deputado Federal

Weliton Prado; ex-Deputado Fábio Avelar, Presidente da Previminas; Vereadores Luiz

Rosa, Thiago Alfredo e Joaquim Gomes de Souza, da Câmara Municipal de Confins;

Eduardo Vieira Moreira, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais; José Sacido Barcia Neto, Prefeito Municipal de São Lourenço; Márcio Dotti,

Diretor de Jornalismo da Rádio Itatiaia; Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa

Santa e Presidente da Granbel; Luiz Carlos Bergamin, Prefeito Municipal de Extrema;

e  Iraci  de  Assis  Cunha,  Presidente  do  Sindicato  das Empresas de Transporte  de

Passageiros de Belo Horizonte – Setrabh. Estes, bem como os Exmos. Srs. Deputado

Federal  Ademir  Camilo,  Presidente  da  União  Geral  dos  Trabalhadores  de  Minas

Gerais, e Roberto Luciano Fagundes, Presidente da ACMinas, foram homenageados

em solenidade que antecedeu a esta, no Salão Nobre da Casa, promovida pelo jornal

“Edição do Brasil”.



1397
____________________________________________________________________________

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  para  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado  pelo  Coral  da  Assembleia,  sob  a  regência  do  maestro  Guilherme

Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago, coautor do requerimento que

deu origem a esta homenagem, o qual falará em nome dos demais coautores.

Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmo.  Sr.  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,

Deputado Dilzon Melo, representando, neste ato, o Presidente desta Casa, Deputado

Dinis Pinheiro; caro senhor e amigo Eujácio Antônio Silva, Diretor do jornal “Edição do

Brasil”; Exmo. Sr. Deputado Federal Ademir Camilo; Exmo Sr. Vereador Léo Burguês,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Exmo  Sr.  Roberto  Luciano

Fagundes,  Presidente  da  ACMinas;  Exmo.  Sr.  Carlos  Lindenberg,  Presidente  do

Ceppo,  também  norte-mineiro;  Exmo.  Sr.  Deputado  Doutor  Viana,  ex-Presidente

desta Casa e coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem - além de

ser um Deputado que engrandece muito esta Casa, é nosso colega da Unimontes -;

Exmo. Sr. Deputado João Vítor Xavier, coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem; senhores, senhoras, prezado Deputado Federal Weliton Prado, que

aqui se encontra; público presente, o motivo que nos reúne aqui é homenagear os 30

anos do “Edição do Brasil”, um jornal que nasceu em Minas com as expectativas do

país. Eram os anos 80, quando a sociedade brasileira vencia a sua grande batalha: a

reconquista do voto direto para a eleição de Governadores. A festa da democracia se

iniciava  após  um  longo  período  de  autoritarismo.  A história  desse  jornal,  que  foi

valente desde sua origem, começa aí. Quando muitos preferiram a sombra do poder,

alinhando-se a candidaturas oficiais, o “Edição do Brasil” ficou ao lado de Tancredo

Neves, sem radicalismo, sem compromissos com pessoas, mas com ideias e projetos

sonhados por todos, principalmente o de Tancredo: Minas tem compromisso com a

liberdade. Muitos dos senhores devem achar estranha a exaltação que aqui faço ao

comprometimento do jornal, já em seus primeiros dias, com uma candidatura. Repito:

o  compromisso  foi  com  ideias,  não  com  pessoas.  Por  parte  de  um  veículo  de
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comunicação não se admite o falseamento da verdade. Faltar com esta é ser parcial

e desrespeitar o contraditório. É natural que ele tenha opinião e posição e que as

externe,  respeitando  as  demais  existentes  na  sociedade.  É  por  isso  que  eu,  o

Deputado Arlen Santiago, o nosso querido amigo Doutor Viana e o nosso grande

Deputado João Vítor Xavier propusemos esta homenagem.

O “Edição do Brasil”, pode-se dizer, seguiu a trilha do respeito ao pensamento de

todos  e,  acima  de  tudo,  da  própria  convicção.  Daí  a  sua  importância  para  a

democracia  brasileira.  Nada  é  tão  fundamental  para  a  democracia  quanto  uma

imprensa livre, independente e transparente. Muitos – e certamente aqui deve haver

alguns, entre os quais me incluo – já foram injustamente atingidos pelo trabalho da

imprensa. Aliás, melhor dizendo, pelo trabalho parcial e dirigido de alguns de seus

membros. Mesmo assim,  digo por  mim -  não duvido que pela maioria  – que não

desejamos, em nenhum momento, amordaçar a imprensa. O mau trabalho de alguns

não pode ser atribuído à instituição e ao parlamento, que respondem pela missão da

vigilância  em  defesa  da  liberdade  e  da  garantia  dos  direitos  do  cidadão.

Curiosamente, são essas duas esferas muito atacadas e cobradas, vítimas das mais

diversas formas de calúnia. São odiadas em momentos de calmaria, mas amadas nos

momentos  de  dificuldades,  pois  é  exatamente  a  elas  que  o  cidadão  recorre  na

esperança de que sua voz seja ouvida.

Um veículo de comunicação, podem acreditar, luta para sobreviver e defender seus

ideais. Que o digam Arthur e Eujácio, que trabalham com seriedade, profissionalismo

e amor para esse nosso jornal. A cada semana, uma batalha para colocar nas ruas

uma nova edição.  Poderia ser uma tarefa menos árdua.  Os mais próximos deles

sabem  que  poderia  ser  mais  suave,  bastaria  apenas  que  cedessem  em  suas

convicções,  que  aceitassem  ser  cooptados,  mas  Arthur  e  Eujácio  preferiram  o

caminho do idealismo e trilham com entusiasmo o caminho que traçaram.

Segundo o editorial da última edição, com data de 24 de junho, portanto, um dia

após  o  aniversário  dos  30  anos,  são  1.521  semanas  de  circulação  ininterruptas.

Foram semanas de angústias pelas dificuldades e pressões, mas também de alegria

em ver o dever cumprido e assistir, passo a passo, à consolidação da democracia em

nosso país, ideal que inspirou a criação do “Edição do Brasil” e que sustenta a sua
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existência ainda hoje.

Ao Arthur,  caro amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ao conterrâneo Eujácio, a

toda a equipe do “Edição do Brasil”, em nome da democracia e da moralidade, nosso

muito obrigado. Que venham mais anos e novas batalhas. Temos a certeza de que

serão superadas com a mesma altivez e dignidade com que tantas outras, ao longo

destes 30 anos, foram vencidas.

Caro amigo Eujácio, o “Edição do Brasil” foi homenageado nesta Casa, há alguns

anos, pelo Deputado Fábio Avelar e por mim. Muitos Deputados queriam assinar o

requerimento. Praticamente a unanimidade da Casa o assinou. Para minha alegria,

dois  Deputados que desejavam estar  juntos  nesta  homenagem são dois  grandes

amigos nesta Casa, duas pessoas que lutam pela democracia, pelo povo de Minas

Gerais: o Deputado Doutor Viana, ex-Vice-Presidente desta Casa, com quem temos

uma grande dívida de gratidão, e este jovem jornalista, o Deputado João Vítor Xavier,

que sempre fez um trabalho muito bonito nesta rádio tão importante que é a Itatiaia.

Encerramos este nosso pequeno pronunciamento, acreditando cada vez mais na

democracia e em nosso país, que está vencendo e vencendo a passos largos. Sem

sombra de dúvida, vence melhor porque existe em Minas Gerais o “Edição do Brasil”,

que completa agora 30 anos. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da Assembleia

Legislativa,  representando o  Presidente da  Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  fará a

entrega ao Sr. Eujácio Antônio Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”,  de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Criado

em junho de 1982, o jornal 'Edição do Brasil' destaca-se na imprensa mineira por sua

imparcialidade e sua linha editorial opinativa, produzindo matérias relevantes para o

Estado e  o  País.  Em três  décadas  de circulação,  com uma equipe  de  jornalistas

gabaritados, o jornal  conquistou o respeito dos mais importantes setores políticos,

econômicos e empresariais do Estado, além de formar um público cativo detentor de

opinião. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta homenagem a esse jornal

pelos seus 30 anos de fundação e pela idealização, há 25 anos, do Troféu Tancredo

Neves, entregue anualmente para premiar autoridades e personalidades dos diversos
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segmentos da sociedade”.

O Sr. Presidente - Convidamos os Deputados coautores desta homenagem para,

juntos, procedermos à entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Eujácio Antônio Silva

Exmos.  Srs.  Deputado  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,

representando o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro; Deputado Federal

Ademir  Camilo;  Vereador  Léo Burguês,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte;  Carlos  Lindenberg,  nobre  amigo  e  Presidente  do  Ceppo;  Deputados

Doutor Viana, Arlen Santiago e João Vítor Xavier, coautores do requerimento que deu

origem  a  esta  homenagem;  senhoras  e  senhores,  hoje  estamos  reunidos  nesta

egrégia Casa do povo mineiro para comemorar o aniversário do jornal “Edição do

Brasil”.  Esta  é,  portanto,  a  oportunidade  em  que  também  devemos  render

homenagens aos que lutaram em prol da democracia. Coube ao empresário Olavo

Antunes acreditar no projeto, e ao jornalista Arthur Luiz Ferreira, ser até recentemente

o  timoneiro  na  condução  dos  destinos  desse  jornal,  que  há  apenas  dois  dias

completou 30 anos de existência e de circulação ininterrupta. Já se passaram 1.520

semanas, e, durante todo esse tempo, vimos noticiando os fatos e expressando a

nossa  opinião  sobre  os  mais  importantes  acontecimentos  da  história  do  povo de

Minas.

Embalado pelo idealismo, mas, sobretudo, no afã de ajudar a concretizar o projeto

de  redemocratização,  o  “Edição”  circulou,  pela  primeira  vez,  em  23/6/82.

Imediatamente, tratou de abrir espaço para os grandes temas, incluindo, é claro, a

tese sustentada pelo então candidato a Governador,  Tancredo de Almeida Neves,

que, na época, iniciava as lutas e debates em praças públicas, em defesa da primeira

eleição livre para Governador de Minas depois do regime militar de 64. Em uma das

suas primeiras manchetes, editada em 1º/7/82, o semanal  já publicava uma longa

entrevista que revelava a preocupação maior desse jornal, que estampava a seguinte

manchete: “Tancredo preocupado com a dívida de Minas”. Em três décadas de lutas e

de vitórias, o jornal “Edição do Brasil”  protagonizou empreitadas memoráveis, com

destaque para a campanha das “diretas já”, que tinha como baluarte um dos seus
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arautos,  o  então  Governador  Tancredo,  mais  uma vez  levantando  a  bandeira  da

democracia e da reconquista do direito à livre escolha do Presidente da República

pelo voto do povo brasileiro, contrapondo-se ao governo militar.

Nessa passagem da história do nosso país, o “Edição do Brasil” se fez presente em

momentos  decisivos,  como  mostram  algumas  manchetes  que  aqui  destaco.  Em

21/3/83:  “Tancredo  assume  governo  de  Minas  e  lidera  política  pela  moralidade

nacional”; 19/12/83: “Brizola admite candidatura de Tancredo para Presidente”; 9/1/84:

“Líderes do PDS saem em defesa das Diretas Já”; 30/4/84: “O que será do Brasil sem

as Diretas Já?”; 21/5/84: “PDS defende candidatura de Tancredo”; 4/6/84: “Diretas Já:

Andreazza renuncia”; 18/6/84: “Solução de Brizola para a crise: Diretas Já”. E, ao final

do processo da escolha indireta para Presidente da República, quando essa se firmou

como alternativa válida às Diretas Já, o nosso jornal estampava, no dia 2/7/84: “Só

faltam 20 votos para Tancredo”.

Portanto,  se  hoje  estamos  à  frente  de  um  veículo  como  o  nosso,  é  porque

acreditamos  numa imprensa  livre,  voltada  para  a  defesa  do  povo  em  suas  lutas

constantes  contra  qualquer  tipo  de  desmando  e  arbitrariedade.  Para  elucidar  a

importância da imprensa no presente e no passado, voltemos ao Brasil Império e a

uma narrativa do proeminente parlamentar,  diplomata e escritor,  Joaquim Nabuco.

Como um dos líderes da campanha abolicionista, certa vez, ele resgatou uma fala do

patriarca  José  Bonifácio,  proferida  nos  idos  de  1825,  quando,  já  àquela  época,

vaticinava:  “A imprensa  tem  sido  a  grande  arma  na  campanha  do  combate  à

escravidão”. O eminente escritor rememorou também a atitude de D. Pedro II, que, no

seu longo reinado, não permitiu qualquer interferência na liberdade de imprensa.

Senhoras  e  senhores,  convém  ressaltarmos  que  o  “Edição  do  Brasil”  é  um

semanário formador de opinião, com leitores qualificados dos diversos segmentos da

sociedade, sempre fiel à sua linha editorial independente. Atualmente, ele circula em

50 Municípios, incluindo a Grande Belo Horizonte, o Médio Oeste Mineiro, o Norte de

Minas, a Zona da Mata e o Vale do Aço. Manteremos o nosso jornal impresso, com a

certeza de estarmos  contribuindo com a cultura  e  a  informação  dos cidadãos  do

nosso  Estado.  Porém,  não  nos  furtaremos  a  caminhar  olhando  para  o  futuro,  de

braços dados com a tecnologia. Assim, nesta semana, lançamos o nosso “site”, cujo
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endereço eletrônico é www.jornaledicaodobrasil.com.br.

Desse modo,  pretendemos ter  a  internet  como aliada para difundirmos mais  as

nossas  notícias  e  opiniões  e  conquistarmos  mais  leitores.  A  propósito,  não

poderíamos deixar de mencionar uma frase dita pelo Presidente da Rede Itatiaia de

Rádio,  Emanuel  Carneiro,  a respeito  da  concorrência  da  internet  com o  mercado

radiofônico: "Se antes a Itatiaia era uma emissora regional no Brasil, agora, com o

advento  desta  modernidade,  temos  ouvintes  no  mundo  inteiro".  Assim,  também

acreditamos no poder da nova mídia eletrônica para alcançarmos tal feito.

Voltemos  ao  passado,  ao  início  de  nossa  fala,  para  continuar  relembrando  o

histórico do “Edição do Brasil”  e do seu compromisso com as grandes causas de

Minas. Em julho de 1982, o jornal publicava: “Tancredo preocupado com a dívida de

Minas”.  Hoje -  para ser  mais  preciso,  há  10 dias -,  o  jornal  publicava a seguinte

manchete: “Agiotagem oficial".  No texto da reportagem de capa está escrito que o

Presidente desta Casa, o ilustre Deputado Dinis Pinheiro, comanda hoje uma cruzada

pela renegociação da dívida com a União, à qual já pagamos muitos milhões de reais

e, ainda assim, continuamos a dever cerca de R$60.000.000.000,00. Essa é a nossa

realidade, que pouco mudou em relação àquela denunciada por Tancredo há 30 anos.

E, atento a ela, o “Edição do Brasil”  comprova que não perde o foco, destacando

sempre os temas e acontecimentos mais significativos de nossa cidade e de nosso

Estado.

Nesta  oportunidade,  temos  orgulho  de  destacar  as  personalidades  que  foram

homenageadas  com  o  Troféu  Tancredo  Neves  versão  2012.  Esse  evento  é  uma

promoção do conselho editorial do “Edição do Brasil” e foi lançado há 25 anos com a

finalidade  de  agraciar  pessoas  que  contribuíram  com  o  desenvolvimento  e  o

progresso  do  nosso  Estado.  Os  homenageados  de  hoje  foram:  Ademir  Camilo,

Deputado Federal e Presidente Regional da União Geral dos Trabalhadores de Minas

Gerais; Eduardo Moreira Vieira, Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas  Gerais;  Iraci  de  Assis  Cunha,  Presidente  do  Sindicato  das  Empresas  de

Transporte  de  Passageiros  de  Belo  Horizonte  -  SETRABH -;  Joaquim  Herculano

Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; José Sacido Barcia

Neto, Prefeito de São Lourenço; Luiz Carlos Bergamin, Prefeito de Extrema; Márcio
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Dotti, Diretor de Jornalismo da Rádio Itatiaia; Olavo Machado Júnior, Presidente da

Fiemg; Roberto Luciano Fagundes, Presidente da ACMinas; Rogério Avelar, Prefeito

de Lagoa Santa e Presidente da Granbel.

Por fim, também quero agradecer a todos os que nos honram com sua presença e,

especialmente, aos Deputados do respeitado Parlamento mineiro, que ensejaram a

realização desta sessão no majestoso Plenário da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais. Aos Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e João Vítor Xavier,

autores  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  a  nossa  profunda

gratidão. Muito obrigado a todos. Boa noite.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir novamente o Coral da Assembleia,

que,  sob  a  regência  do  maestro  Guilherme  Bragança,  interpretará  a  música

“Berimbau”, de Vinícius de Moraes e Baden Powell.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Boa noite, senhoras e senhores. Meu prezado amigo Eujácio Antônio Silva, Diretor

do  jornal  “Edição  do  Brasil”;  Deputado  Federal  Ademir  Camilo,  companheiro  de

trabalho,  Presidente  Estadual  da  União  Geral  dos  Trabalhadores;  companheiro  e

amigo Vereador Léo Burguês, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Roberto Luciano Fagundes, Presidente da ACMinas; Carlos Lindenberg, Presidente

do Ceppo; Deputados Doutor Viana, ex-Presidente desta Casa, e Arlen Santiago e

João Vítor Xavier, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem;

senhoras e senhores, esta homenagem ao jornal “Edição do Brasil” vem reconhecer a

inegável  importância  desse  semanário  na  história  recente  da  imprensa  de  Minas

Gerais, construída num período de grandes acontecimentos e decisivas modificações

políticas,  culturais  e  econômicas.  Ainda  dirigido  por  um  de  seus  fundadores,  o

competente e respeitado jornalista Eujácio Antônio Silva, o jornal surgiu com o título

“Edição Mineira” num momento de transição política, representado pelos últimos anos

da ditadura. Nessas três décadas, passamos por acontecimentos marcantes, como a

campanha das Diretas Já, que desaguou na escolha de Tancredo Neves, o grande

líder mineiro dotado de impressionante sensatez e de acurada visão de estadista,
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para a Presidência da República. O fluxo da história prosseguiu, o País e o mundo

amadureceram e viram frutificar entre nós uma experiência democrática associada a

um  efetivo  desenvolvimento,  acompanhado  de  novos  e  promissores  fatos

econômicos. No entanto, esse crescimento não tem sido imune às crises, o que cabe

à boa imprensa noticiar,  explicar  e muitas vezes denunciar,  sempre em busca da

transparência na sua prestação de serviço objetiva e imparcial aos leitores.

A própria mídia sofreu transformações vitais. Surgiram sua face eletrônica e novos

formatos,  que  afetaram  tanto  a  diagramação  dos  periódicos  quanto  o  modo  de

apresentar  a  notícia,  cada  vez  mais  sucinta  e  ilustrada.  Os  grandes  jornais  de

circulação nacional perderam leitores, enquanto os tabloides criaram uma novidade

inaugurando um novo tipo de imprensa, uma imprensa muito sucinta, voltada para as

classes emergentes, das quais surgiu um leitor diferente e ávido por informação. O

“Edição do Brasil” prosseguiu formando opinião e chegando a um nicho diferenciado

de  leitores.  Não  só  registrou  a  história  dos  últimos  anos  como  foi  um  agente

importante  de  seu  desenvolvimento,  com  reportagens  e  campanhas  de  notória

repercussão  junto  a  toda  a  sociedade  nacional.  Este  Parlamento,  que  sempre

defendeu  a  liberdade  de  imprensa,  fator  indissociável  da  democracia,  rejubila-se,

portanto, com esta data.

Os 30 anos do “Edição do Brasil” representam o sucesso de um periódico opinativo

e de distribuição gratuita nos Municípios de maior relevância em Minas. Há 25 anos

ele vem promovendo o Troféu Tancredo Neves, premiando com justiça as mais ativas

personalidades mineiras, aquelas que mais fazem por nosso Estado e por nossos

cidadãos.  A  premiação  deste  ano  acaba  de  ocorrer  no  nosso  Salão  Nobre,

distinguindo 14 mineiros por seu trabalho de grande significado para as comunidades

onde atuam, quer em nível estadual, quer em nível municipal. Cumprimentamos cada

um  deles  e  seus  familiares  aqui  presentes,  ressaltando  que  cada  esposa  ou

companheira merece a metade do troféu,  pois  são elas  que tornam verdadeiro  e

atualizado um velho adágio:  junto de  cada homem notável  existe  uma mulher do

mesmo valor.

Lembremos então a personalidade de Tancredo Neves, de inesquecíveis elegância

e afabilidade, associadas a um grande espírito de luta e impressionante firmeza. Para
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concluir, tendo em vista o próprio futuro e as decorrentes ações do “Edição do Brasil”,

busquemos  inspiração  em  duas  frases  do  inesquecível  político.  A primeira,  que

certamente tem inspirado as páginas do jornal e continuará a inspirá-lo, já tendo sido

mencionada pelo homenageado, Dr. Joaquim Herculano, é a seguinte: “A cidadania

não é atitude passiva, mas ação permanente em favor da comunidade”. A segunda é

fonte de reflexão para cada um de nós: “Prego a concórdia, a construção do futuro e

não me prendo aos pesadelos do passado”.

Prezado amigo Eujácio, quero estender a iniciativa desta homenagem aos 30 anos

do jornal “Edição do Brasil”, proposta pelos Deputados Arlen Santiago e Doutor Viana,

aos outros 74 Deputados desta Casa, que têm por você uma admiração inegável, não

só pela transparência do seu trabalho, mas pela amizade que devota a cada um

deles.

Sabemos que a imprensa livre, democrática e transparente paga um preço para

exercer essa democracia, mas vemos no “Edição do Brasil” os olhos e a vigilância

dessa democracia, o que nem sempre agrada a todos. Pedimos que Deus continue a

abençoá-lo e a iluminar os caminhos do “Edição do Brasil”, para que ele fique firme

na defesa da democracia, dos mais humildes, daqueles que não têm vez e não têm

voz, porque os que são abastados fazem pressão e promovem a discórdia, o que

muitas  vezes deixa jornais  como o “Edição do Brasil”  em dificuldades.  Que Deus

continue a abençoá-lo para que, futuramente, continuemos a nos orgulhar do “Edição

do Brasil”,  pois essa não é a primeira vez que você e o seu jornal recebem esta

homenagem da Assembleia.

Parabéns,  Deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Viana  e  João  Vítor  Xavier,  que

subscreveram  esse  requerimento  reconhecendo  o  trabalho  que  você  realiza.  A

Assembleia se rejubila e está sempre marcando passo com você para a perpetuação

da nossa democracia. Que Deus abençoe você, seus jornalistas, os comentaristas

políticos. Levem em frente essa grande missão de noticiar aquilo que de fato ocorre.

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
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Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 26, 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 26/6/2012.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 26/6/2012

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

José Henrique - Bosco - Carlos Pimenta - Gustavo Perrella - Sargento Rodrigues.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h3min,  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 27, 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 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento -  Abertura -  1ª  Parte:  Atas;  discursos dos Deputados

Rogério Correia e  Duarte Bechir;  aprovação -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:

Questão  de  ordem  -  Discussão  e  votação  de  pareceres:  Prosseguimento  da

discussão do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 568/2011; encerramento

da  discussão;  votação  do parecer;  aprovação -  Pareceres  de  Redação Final  dos

Projetos  de Lei  nºs  1.561 e  1.667/2011;  aprovação –  Votação de Requerimentos:

Requerimentos  das  Comissões  Especiais  para  o  Enfrentamento  do  Crack  e  da

Violência  contra  a  Mulher;  aprovação  –  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de
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Proposições:  Votação,  em 1º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  2.745/2011;  discurso do

Deputado Rogério Correia; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação

das Emendas nºs 1, 2, 4 a 16, 18 a 20 e 30 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3;

aprovação;  prejudicialidade da Emenda nº 3;  votação das Emendas  nºs  21 a 29;

rejeição; votação da Emenda nº 17; rejeição – Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº  3.086/2012;  discursos  dos  Deputados  André  Quintão,  Ulysses  Gomes,  Carlos

Pimenta e Rogério Correia; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;

prejudicialidade dos Substitutivos nºs 2 a 5; votação da Emenda nº 1; aprovação -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Hélio Gomes - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz

Henrique -  Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  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 das atas das

duas reuniões anteriores.

1ª Parte

Atas

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das



1408
____________________________________________________________________________

duas reuniões anteriores.

O Sr. Presidente – Em discussão, as atas. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia – Sr.  Presidente,  gostaria  de discutir  a  ata.  Antes,

porém, registro que a Oposição tem poucos direitos nesta Casa, o de ler a ata é uma

novidade. Queria congratular-me com V. Exa. por permitir à Oposição pelo menos ler

a ata, embora a TV Assembleia não tenha registrado a leitura feita pelo Deputado

André Quintão. É mais uma daquelas coincidências. O canal da TV Assembleia já

caiu, por interferência solar, quando eu fazia uma crítica ao governo e ao Senador

Aécio Neves. Agora uma novidade: com a Oposição lendo a ata, a TV Assembleia

também  nos  surpreendeu  não  registrando  a  leitura  da  ata  pelo  Deputado  André

Quintão.  Mas foi  muito  bem lida,  Deputado,  e  mostra que a  Oposição do PT,  do

PCdoB, do PMDB não é golpista como a Oposição paraguaia. Aquela, sim, deu um

golpe  outro  dia.  O  motivo  do  meu  pedido  de  discussão  da  ata  é  que  ontem  o

Deputado Pompílio Canavez leu uma moção da Bancada do PT, que foi endossada

também pelo Deputado Antônio Júlio e outros do PMDB, solicitando que constasse

em ata a nossa moção de repúdio à intervenção feita pelo Parlamento paraguaio nas

questões presidenciais locais. Solicitamos que isso constasse em ata, porque não

apenas a bancada de Minas, mas o PT de maneira geral considera que o que ocorreu

no Paraguai foi uma espécie de golpe, um golpe constitucional, em que, usando-se

de um termo constitucional,  destituiu-se  o  Presidente  da  República  legitimamente

eleito. A minha surpresa é que havia um silêncio enorme de setores partidários no

Brasil, mas ontem, a partir  de uma nota do PSDB, passou-se a fazer uma defesa

explícita do que aconteceu no Paraguai.  Mesmo que acontecesse em 30 horas a

retirada de um Presidente da República a partir de uma maioria parlamentar que lhe

era contrária, procurou-se justificar como se fosse parte de um processo democrático.

O Senador Demóstenes Torres, que está sendo denunciado constitucionalmente e

pode ter  o seu mandado cassado,  tem amplo direito  de  defesa no Senado,  num

procedimento que vai durar três meses, porque é assim que se faz no caso de ligação

explícita e já comprovada pela Polícia Federal.  Tanto é que nenhum Deputado de

nenhum partido contesta e tanto que o resultado do Conselho de Ética foi de 15 a 0.
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Ele tem três meses para fazer a sua defesa. No caso do Paraguai, por divergências

políticas,  por  se  julgar  que  havia  insuficiência,  por  diferenças  políticas  nítidas,

inclusive em relação à questão da terra e da reforma agrária, o Presidente Lugo foi

deposto  em  menos  de  30  horas,  num  julgamento  primário.  E  ainda  há  partidos

políticos no Brasil que fazem a defesa desse golpe. São exatamente aqueles partidos

que  quiseram  fazer  isso  com  o  Presidente  Lula,  através  de  um  sonhado

“impeachment”, que acabou não acontecendo porque a OAB se posicionou contrária,

o  que  tirou  a  empolgação  dos  que  sonhavam  com  um  golpe  de  Estado.  Sr.

Presidente, estranho porque na leitura da ata não foi lida a moção de repúdio que

fizemos ao golpe que ocorreu no Paraguai, que destituiu um Presidente da República

eleito constitucionalmente. E me preocupo com os acontecimentos e com a posição

de determinados partidos políticos no Brasil e com setores da imprensa, que há muito

denunciamos como partido da imprensa golpista - PIG. Ele ficou em silêncio, mas

agora passou a respaldar o golpe. Depois dizem que Hugo Chaves mobilizou massas

na Venezuela, que isso poderia ter sido feito, que o Presidente era ditador. Imaginem:

se  Hugo  Chaves  não  tivesse  mobilizado  massas,  colocado-as  na  rua,  teria  sido

derrubado, assim como Evo Morales, o Correa, no Equador. Pensem se não teria tido

o dedo dos Estados Unidos, como teve em todo o procedimento ditatorial que houve

na América Latina, no final da década de 60, na década de 70 e na de 80, em que

vivemos um regime militar imposto pelo Pentágono, pelos Estados Unidos. Com essa

interferência, até hoje apenas os Estados Unidos e agora o PSDB reconheceram o

golpe  de  Estado e  o governo paraguaio ali  posto.  Quero que a  nossa moção de

repúdio ao Paraguai conste na ata, como solicitamos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente – A Presidência esclarece aos Deputados André Quintão e Rogério

Correia que chegou a informação de que houve uma falha técnica, mas que sua

participação estava sendo transmitida para fora da Assembleia, apenas não estava

passando nos monitores da mesa. Ficamos preocupados com essa falha e pedimos

desculpas ao  Deputado André Quintão.  Com a palavra,  para discutir,  o  Deputado

Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  –  Sr.  Presidente,  é  importante  a  manifestação  do

Deputado Rogério Correia. Fazemos coro com o Deputado sobre a questão ocorrida
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no Paraguai, com o Lugo. Foi um golpe o Congresso votar, em 30 horas, a cassação

de  um  Presidente.  Isso  é  antidemocrático,  absurdo,  e  o  Parlamento  Mineiro  não

poderia ficar calado diante dessa situação que incomoda toda a Nação. Na segunda

parte,  gostaria  de  dizer  que  estava  sendo  transmitida  a  reunião.  Eu  estava  com

alguns companheiros na cozinha e pude perceber que toda a fala do Deputado André

Quintão  estava  sendo  transmitida.  Os  problemas  aconteceram  nos  monitores  da

mesa porque  estávamos  juntos  e  ouvimos  a  leitura  da ata.  Quero  parabenizar  o

Deputado Rogério Correia pela inclusão que fez na ata e dizer que, realmente, os

monitores  da mesa falharam porque a  reunião  estava sendo transmitida  o  tempo

todo.

O  Sr.  Presidente  –  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita, dou as atas por aprovadas.

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.

Questão de Ordem

O Deputado Leonardo Moreira – Sr. Presidente, eu me havia inscrito anteriormente

para discutir  a ata e, logicamente, por razões regimentais  e de horário,  não pude

fazê-lo. Agradeço a V. Exa. a maneira educada como me foi cedida a palavra por

meio do Regimento, desde já parabenizando a sua competência na condução dos

trabalhos. Quero dizer que faço coro à colocação feita na sessão de ontem e também

na sua ata em relação à verdadeira aberração acontecida,  ao golpe dado,  que é

totalmente contrário ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal. Sr.

Presidente, queria discutir a ata porque considerava o meu assunto mais pertinente

ao que constava em ata, mas, como me foi dada a palavra pela ordem, quero fazer

um alerta aos companheiros deste Parlamento. Na reunião passada, tínhamos, na

pauta  da  Assembleia  Legislativa,  inúmeros  projetos  de  relevância  de  vários

Deputados  Estaduais.  Qual  não  foi  a  minha  surpresa  quando,  na  data  de  hoje,
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encontrei apenas dois projetos que, diga-se de passagem, desde já, têm o meu total

apoio  e  compreensão:  o  Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011  e  o  Projeto  de  Lei  nº

3.086/2012, ambos do Governador do Estado. Eles receberão o meu voto favorável,

mas é um absurdo, Sr. Presidente, com tantas matérias de relevância das Deputadas

e dos Deputados, o Legislativo mineiro ser surpreendido, na manhã de hoje, com a

retirada de pauta de projetos de Deputados, os quais, muitas vezes, estão tramitando

na  Casa  há  décadas.  Ao  chegarmos  ao  Plenário,  de  manhã  cedo,  causou-nos

estranheza  ver  somente  dois  projetos  em  pauta.  Esses  projetos  são  de  suma

importância, relevantes e precisam ser aprovados, mas é desnecessário fazer isso

com os Deputados desta Casa. Acredito que há uma incompreensão sobre a função

constitucional que o Deputado Estadual exerce no Parlamento mineiro. Logicamente,

houve um acordo, mas esse é um desrespeito com o Parlamento mineiro, com suas

Deputadas  e  seus  Deputados.  Se  houver  algum  projeto  meu  na  pauta,  requeiro,

desde já - para não estar legislando em causa própria - que o retirem da futura pauta.

Não estou falando aqui só por mim, estou falando pelo Parlamento mineiro. Não havia

necessidade de se retirarem da pauta os projetos das Deputadas e dos Deputados,

pois são de relevância, de importância. Com isso, subentende-se que o Parlamento

está sendo reduzido a pó. Se o Deputado não tem o direito de ver sequer o seu

projeto apreciado, é porque há cerceamento da matéria constitucional sobre a qual o

Deputado tem atribuição. Sinceramente, acho que esse assunto é mais pertinente na

discussão da ata, mas faço aqui um apelo aos colegas parlamentares para ficarem

atentos  a  essa  usurpação  de  poderes,  a  essa  delegação  de  poderes  que  está

acontecendo.  Fico  realmente  abismado  e  estupefato  ao  ver  que  é  essa  a

consideração que está sendo feita pelo Legislativo. Desde já, Sr. Presidente, para que

não se subentenda qualquer tipo de processo de obstrução, estou aqui fazendo uma

observação no que diz  respeito  ao  Parlamento mineiro.  Tenho muito  apreço pelo

governo do Estado, pelo Governador Anastasia, pelo Senador Aécio Neves que, se

Deus quiser, vai ser o futuro Presidente do nosso Brasil, pelo excelente trabalho que

vem sendo realizado pelo Governador Anastasia. Estou aqui ratificando o meu apoio

aos dois projetos de lei que estão na pauta, que terão meu voto e meu apoiamento.

Muito obrigado pela educação, Presidente.
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Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente – Prosseguimento da discussão do Parecer de Redação Final do

Projeto de Lei nº 568/2011, do Deputado Agostinho Patrus Filho, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tocos  do  Mogi  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. À sanção.

- 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 1.561 e 1.667/2011 (À

sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento  da  Comissão Especial  para Enfrentamento  do

Crack em que solicita a prorrogação do seu prazo de funcionamento até a conclusão

de seus trabalhos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial da Violência Contra a Mulher em que solicita a

prorrogação  do  seu  prazo  de  funcionamento  até  31/8/2012.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O Sr.  Presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência vai

passar à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.745/2011,  do

Governador do Estado, que cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção

à Saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, e de Médico-Perito, no âmbito

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº

15.470, ambas de 13/1/2005, nº 15.474, de 28/1/2005, e a Lei Delegada nº 174, de

26/1/2007, que dispõe sobre as autoridades sanitárias de regulação da assistência à

saúde e de auditoria assistencial do SUS e institui prêmio por desempenho de metas.
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A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs  1  a  17,  que  apresentou.  A Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da Comissão de Justiça,

com a Emenda nº 3, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda nº 1, que

apresentou, e com as Emendas nºs 18 a 20,  desta Comissão, e pela rejeição da

Emenda nº 17, da Comissão de Justiça. As Comissões de Saúde e de Fiscalização

Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 4 a 16, da

Comissão de Justiça,  com a Emenda nº 3,  da Comissão de Justiça, na forma da

Subemenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 18

a 20, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição da Emenda nº 17, da

Comissão  de  Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 21 a 29, e pela

aprovação da Emenda nº 30. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  –  Sr.  Presidente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  Srs.

Deputados e Sras.  Deputadas,  quero  encaminhar  favoravelmente à  aprovação do

projeto de lei do Governador do Estado. Depois dizem que a oposição só diz “não” e

vota contra, o que não é verdade. Nós olhamos o mérito. Nesse caso, o Deputado

Carlos Pimenta chamou a minha atenção para o fato de se tratar de um projeto que

faz justiça aos médicos de Minas Gerais.  Um projeto há muito esperado por eles,

porque cria a carreira médica na área de gestão e atenção à saúde no âmbito da

Secretaria da Saúde, e a carreira de médico-perito no âmbito da Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão. Portanto, esse projeto vai alterar a lei delegada, fazendo

justiça ao conjunto dos médicos com a criação da sua carreira.

É  uma  reivindicação  antiga,  e  fiz  questão  não  apenas  de  conversar  com  o

Presidente do Sindicato dos Médicos, que aqui esteve acompanhando a aprovação

da matéria, o Dr. Cristiano, que está favorável ao projeto, mas também de consultar

outros setores da saúde pública de Minas Gerais,  que se organizam por meio do

Sind-Saúde.  Aliás,  estão  em  greve  e  se  encontram  aqui  fora,  esperando  pela

realização de uma assembleia às 10 horas. O Sind-Saúde me pediu para comunicar a

sua posição favorável  à aprovação desse plano de carreira dos médicos. Não há
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portanto contradição nem divergência entre a posição dos médicos e dos servidores

da saúde,  o  que significa  avanço na  relação dos  trabalhadores  da  saúde.  Assim

sendo,  em  nome  da  Bancada  do  PT,  queremos  encaminhar  favoravelmente  à

aprovação do projeto que cria a carreira dos médicos.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo, é necessário fazer uma ressalva sobre o que está

acontecendo na saúde pública de maneira geral em Minas Gerais.  Infelizmente, o

resultado da saúde pública em Minas não é bom. Não é bom exatamente porque o

Estado não aplica sequer o mínimo constitucional. Deputado Antônio Júlio, estamos

vendo  a  Assembleia  Legislativa  fazer  uma campanha,  que  considero  correta  e  é

incentivada pelo governo do Estado, para que se aprove nacionalmente um mínimo

constitucional  de  10%  para  a  saúde  no  Brasil.  Estamos  ajudando  a  recolher

assinaturas, porque, para que a PEC nº 29 fique completa e avance ainda mais, é

preciso saber o que a União disponibilizará para a saúde. Isso terá de ser resolvido.

Isso acontece ao mesmo tempo que se rediscutem os mínimos constitucionais da

educação em relação ao PIB no Congresso Nacional.  Aliás, tenho boas notícias a

esse respeito. Ontem a comissão responsável pelo tema aprovou não os 7%, 8% que

estavam sendo propostos pelo governo, mas sim 10% do PIB para a educação. Agora

espero que o Congresso Nacional  vá  até  o fim  e aprove  os 10% do PIB para  a

educação, injetando mais verbas na educação e também na saúde pública.

Acho graça o governo de Minas entrar numa campanha para aumentar a verba

federal,  pois ele próprio não respeita a Constituição Federal,  não aplica o mínimo

constitucional  em  Minas.  Aliás,  os  Deputados  do  PSDB  nada  dizem  a  respeito.

Quando instados a discutir o assunto, dizem que a União não coloca o percentual

mínimo. Mas, sobre a saúde pública em Minas, os  Deputados estaduais  não têm

nada a dizer?!

Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas e Sr.  Deputado Antônio Júlio,  8% foi a  média

histórica, desde o governo Aécio Neves, que Minas Gerais aplicou na saúde pública.

Isso  gerou  uma  dívida  de  aproximadamente  R$7.000.000.000,00  do  governo  do

Estado com a saúde pública, de 2003 a 2010. Com o tal do termo de ajustamento de

gestão  –  TAG  -,  passa-se  a  ter,  apenas  neste  ano,  mais  um  prejuízo  de

R$700.000.000,00. A Promotoria de Saúde do Ministério Público, com a Dra. Josely,
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está  ultimando os  seus  estudos  para  a  derrubada do  TAG e para  a  garantia  da

aplicação do mínimo constitucional na saúde, que é de 12%. E na educação será feito

o mesmo. Isso causa uma defasagem, somente neste ano, de R$700.000.000,00.

Se é possível fazer com que se avance na carreira dos médicos, é também possível

fazer com que o governo do Estado cumpra o mínimo constitucional de 12%, para

atender às reivindicações dos servidores da saúde, que estão em greve. Essa greve

prejudica, evidentemente, todos os pacientes. Os funcionários continuam em greve,

na tentativa de uma negociação mais satisfatória.

Abro um parêntese para novamente elogiar  a relação que tem tido o Deputado

Bonifácio Mourão, do governo, com os trabalhadores em greve e com o Sind-Saúde.

Ele  tem recebido  as  pessoas  e  buscado fazer  a  mediação junto  à  Secretaria  de

Planejamento e aos setores do governo do Estado, mas isso tem sido insuficiente. É

preciso que o conjunto dos Deputados converse com o Governador do Estado, com a

Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, e com o próprio Secretário de Saúde,

para que mais recursos sejam aplicados e para que não seja adotado esse tal de

TAG, que é um absurdo jurídico. O Tribunal de Contas assina esse termo com o

governo do Estado, para que Minas Gerais não precise cumprir o item constitucional

neste ano e no ano que vem.

Isso é algo estranho, que só acontece em Minas Gerais mesmo. O ex-Deputado

Mauri Torres, agora Conselheiro, assinou o TAG. O meu amigo Conselheiro Mauri

Torres ficou um pouco bravo comigo,  porque eu disse,  na reunião,  que ele ainda

estava com vícios de Líder do Governo, ao assinar um termo de ajuste de gestão que

permite que o governo não aplique os 12%. Neste ano e no ano que vem, ele pode

aplicar menos e, se não tiver dinheiro em 2014, pode aplicar o mínimo somente em

2015. O Deputado Mauri Torres assinou esse termo no Tribunal de Contas. Deputado

Mauri  Torres,  isso  está  parecendo  mais  um  ato  de  Líder  do  Governo  que  de

Conselheiro do Tribunal de Contas, que deveria zelar pela Constituição e verificar se,

de fato, está sendo aplicado o que reza a legislação, não é? Isso é óbvio, mas, em

Minas Gerais, ocorrem coisas que somente são explicadas pelo controle midiático

praticado pelo Senador Aécio Neves e sua irmã Andrea, apelidada carinhosamente

pelo  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  de  “Goebbels  das  Alterosas”,  pois  controla  a
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imprensa e tudo, para que nada seja anunciado lá fora.

Fico imaginando se algum Prefeito dissesse: “Não aplicarei o mínimo constitucional

na educação e na saúde em meu Município”. O Tribunal de Contas iria cassá-lo. Em

relação aos Prefeitos, o Tribunal de Contas é rigoroso, mas para o Governador do

Estado  tudo  pode,  então  deixa  que o  governo não aplique os  12%.  Até  2010,  o

governo do PSDB deve R$7.000.000.000,00 ao povo de Minas Gerais e, este ano, vai

dever mais R$700.000.000,00 à saúde pública.

O setor da saúde está em greve, os pacientes de baixa renda estão sofrendo, e o

recurso  não  foi  aplicado  na  saúde  pública,  pois  não  foi  acatado  o  mínimo

constitucional. No ano passado, a educação ficou 112 dias de greve, e descobrimos

que eram aplicados somente 20% em educação. Deixaram de aplicar 5% dizendo

que eram para os  aposentados e pensionistas,  mas todos sabem, assim  como o

Tribunal  de  Contas,  que  pensão  e  aposentadoria  não  fazem  parte  do  mínimo

constitucional que deve ser aplicado em educação. Em Minas Gerais, o Tribunal de

Contas  finge que não vê isso,  apesar  de  seus  técnicos afirmarem o contrário.  O

motivo da greve em Minas Gerais é o pouco investimento em saúde pública.

Agora, não adianta dizer que, em Brasília, não regulamentou, não fez. E daí? E

aqui, Carlos Mosconi, também não vai fazer? A nossa Comissão de Saúde não vai

dizer nada, só que, em Minas, não aplicou? Não, aqui, Comissão de Saúde aplaude o

governo, ele não precisa colocar o mínimo constitucional, ela se junta ao Tribunal de

Contas e finge que não vê.  Então,  aqui,  pode.  Por  isso que até apoiar  golpe  no

Paraguai o PSDB apoia, porque tem maioria no aparato superior do Estado e vale

tudo. Até golpe no Paraguai apoiam. É o que sonharam fazer com o Lula, Deputado

Antônio Júlio, mas não conseguiram. Estão morrendo de inveja, porque o Paraguai

fez. Em Minas Gerais, é mais ou menos igual, não se aplica o mínimo constitucional

na saúde, o Tribunal de Contas passa a mão na cabeça, o Ministério Público não

entra com a ação que deveria, embora o Ministério Público Federal já tenha agido.

Estou sabendo que ele já mandou pedir a relação e o percentual.

Sr. Presidente, era o que queria dizer, somos favoráveis à carreira dos médicos,

mas é necessário também cobrar do governo que tenha, na questão da saúde e do

restante dos nossos servidores, a aplicação do mínimo constitucional e fazer com que
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aconteça,  de  fato,  em  Minas  Gerais,  a  aplicação  do  mínimo  constitucional,  e  os

servidores da saúde sejam atendidos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) – 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, 2,  4 a 16,  18 a 20 e 30 e a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Com  a  aprovação  da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 3. Em votação, as

Emendas  de  nºs  21  a  29.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  as  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº

17. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.

(-  Pausa.)  Rejeitada.  Está,  portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.745/2011 com as Emendas nºs 1, 2, 4 a 16, 18 a 20 e 30 e a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.086/2012, do Governador do Estado,

que  cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública. Emendado em

Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Administração  Pública,  que  opina  pela

rejeição dos Substitutivos nºs 2, 3, 4 e 5. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  para  encaminhar  no  sentido  do

cumprimento do acordo da Oposição com o Deputado Bonifácio Mourão, Líder de

Governo, abri mão de posicionar-me na votação do projeto anterior. Quero reiterar as

palavras do nosso líder, Deputado Rogério Correia, sobre a importância de o governo
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estadual intensificar o processo de negociação com os trabalhadores da saúde, em

razão  da  legítima  reivindicação  feita  por  eles  e  pela  importância  do  atendimento

público na área da saúde, principalmente para as pessoas mais pobres. A Assembleia

e  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo,  têm  empreendido  todos  os

esforços nesse sentido, mas é fundamental que o governo do Estado flexibilize suas

posições,  faça um esforço maior  de acolhimento das propostas,  até porque todos

sabemos - acredito que até o próprio governo do Estado tem conhecimento - que a

base inicial  de remuneração de boa parte dos trabalhadores da área da saúde é

insuficiente.

Sr. Presidente, entrando na discussão desse projeto, gostaria de levantar algumas

questões.  O  projeto  cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos no âmbito do Poder Executivo. Esse projeto passou

pela Comissão de Constituição e Justiça. Optamos por não realizar nenhum tipo de

obstrução, até porque entendemos que quem ganha uma eleição governa.  Temos

coerência do ponto de vista de posicionamentos.

O ex-Presidente Lula, ao ganhar as eleições, ampliou a presença do Estado na

área social. Segmentos até então esquecidos da agenda pública foram beneficiados

com  a  criação  da  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial,  da

Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério de Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, que implementou o maior programa de transferência de renda do

mundo, o Bolsa Família. A nossa Oposição, Deputado Rogério Correia, no Congresso

Nacional, com vozes mineiras muito fortes, oposicionistas, vez ou outra dizia: “Isso é

para  empregar  a  companheirada”.  Então,  o  Ministério  que  implementou  o  Bolsa

Família, a Secretaria que tem o objetivo de cuidar da promoção da igualdade racial, a

Secretaria  que  cria  políticas  de  defesa das  mulheres,  políticas  para  os  jovens,  o

Ministério do Desenvolvimento Agrário, que implementa políticas para a agricultura

familiar  e  para  o  Luz para  Todos,  que  universalizou  o  acesso à  energia  elétrica,

tinham o objetivo  de empregar  a companheirada.  Graças a Deus os frutos  foram

colhidos. O Brasil retirou 30 milhões de pessoas da pobreza com essa estrutura que a

nossa oposição no plano federal dizia que era cabide de emprego. Deputado Rogério

Correia,  foram  milhares  de  empregos  criados  por  concurso  público.  Todos  esses



1419
____________________________________________________________________________

Ministérios  têm estrutura enxuta.  O governo federal  realizou  vários  concursos.  As

universidades  federais,  que  quase  fecharam  suas  portas  no  governo  Fernando

Henrique, sempre realizam novos concursos públicos. Agora, no Estado, existe esse

projeto.

Deputado Rogério Correia, creio que não devemos obstruí-lo,  porque o governo

quer governar, quer melhorar o seu desempenho e acha que esse é o caminho. Não

farei demagogia, como agem alguns Deputados do plano federal, que fazem contas

assim:  enquanto  o  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo ganha tanto, um auxiliar de saúde do

Hospital João XXIII ganha “X”. Não vou fazer isso aqui, porque é retórica. Queremos

melhorar o salário dos trabalhadores da saúde. Para isso, é necessário diálogo com o

governo e recursos para serem aplicados os 12%, o mínimo constitucional,  como

disse o nosso líder. Não será o salário do Secretário Extraordinário que resolverá os

problemas da saúde, da educação e da assistência social. Ressalto isso para reflexão

dos Deputados da base do governo, até para que tenham coerência quando forem

criticar o governo Dilma e o ex-Presidente Lula.

Deputado Lafayette, há o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -

BDMG -, que acredito ser o órgão de fomento para desenvolvimento e investimento

no  Estado;  a  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  -  Codemig  -,

responsável até pela Cidade Administrativa; o Escritório de Prioridades Estratégicas,

cujo coordenador  Tadeu Barreto é uma pessoa muito competente, já passou pelo

BDMG e tem sob sua coordenação vários programas estruturadores e prioridades

estratégicas;  a  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  cuja  Secretária

Renata Vilhena também é uma pessoa muito competente; e o Governador Anastasia,

“expert” e referência em gestão pública no País, acompanhado do Deputado Alberto

Pinto  Coelho,  seu  Vice.  Fico  me  perguntando  se,  além  dessas  pessoas  tão

iluminadas e com tanta experiência de gestão e dos órgãos constituídos - estou me

referindo  a  um  banco  e  a  uma companhia  de  desenvolvimento,  ao  Escritório  de

Prioridades Estratégicas e à Secretaria de Planejamento -, ainda vamos precisar de

um Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos.

Não vou votar contrariamente, pois, por regra democrática, entendo que o governo
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considera isso fundamental para a ampliação de investimentos e para a melhoria da

sua ação no Estado. Parece-me que a intenção do projeto está na área de obras,

com que o governo anda meio descontente, como disse a sua própria base. Essa

Secretaria  vai  coordenar  a  Secretaria  de  Obras,  ficar  acima  dela.  Parece  que  a

intenção é essa,  pois,  para coordenar,  há a Renata Vilhena, o Tadeu Barreto e o

Governador.  Parece  que  o  problema é  a  Secretaria  de  Obras,  que,  por  questão

política nacional, não pode ser resolvido; por isso estão criando essa Secretaria.

Quero fazer um alerta, pois criticam o governo federal quando cria algum Ministério,

dizendo  que  é  para  acomodar  os  companheiros.  Nesta  Casa,  a  Oposição  tem

coerência. Como o Governador acha fundamental uma nova Secretaria para melhorar

o seu desempenho na área de obras do Estado e repercutir no investimento, não

vamos obstruir.

Por fim, sabemos que a questão energética é fundamental para a ampliação dos

investimentos no Estado. Reiteramos o apelo à base do governo para convencer o Dr.

Djalma, Presidente da Cemig, cuja trajetória respeitamos, e o Governador Anastasia a

acompanhar de perto o processo de demissão de pessoas com 28 ou 29 anos de

bons serviços prestados à Cemig. E, por um gesto de confiança no Líder do Governo,

que  tem sido  muito  correto  nos  acordos  que  faz  com a  Oposição,  estamos  aqui

aguardando  o  retorno.  Esperamos  que  o  Presidente  da  Cemig  e  o  Governador

revejam essas demissões injustas, que podem criar um clima de terror, de intimidação

na Cemig, o que não é bom para o seu desempenho e a sua imagem. Essa empresa,

sim, é fundamental para alavancar os investimentos do Estado.

Queria fazer essas reflexões, esperando que a criação dessa Secretaria repercuta

em  ações  positivas,  que  permitam  não  apenas  investimento,  mas  também

desenvolvimento com distribuição de renda em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Presidente, o projeto de lei do Governador cria o

cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no

âmbito do Poder Executivo. Tivemos oportunidade de discuti-lo nas Comissões. O

Deputado  André  Quintão  acompanhou  também  a  sua  discussão.  Cabe-nos
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encaminhá-lo, por meio da nossa Bancada, de forma desfavorável.

Poderíamos  fazer  aqui  uma  ampla  discussão  da  estrutura  da  última  reforma

administrativa do  Estado,  da  lei  delegada,  das mudanças, dos cargos criados em

Minas Gerais,  dos questionamentos inúmeros de sindicatos, entidades, lideranças,

bem como dos inúmeros cargos e gratificações criadas. Contrapomos a dificuldade

que o Estado de Minas e o Governador têm em negociar, articular e investir naqueles

que trabalham arduamente no dia a dia, como os professores, os profissionais da

área da educação, da saúde. Quantos merecem essa mesma atenção e o mesmo

olhar de investimento e de valorização do seu trabalho? Não conseguimos observar

isso. Passamos, neste momento, por uma dificuldade na área da saúde, por uma

greve  na  área  da  saúde.  Infelizmente,  não  temos  a  mesma  atenção,  a  mesma

abertura para o diálogo a fim de avançarmos. O Deputado André Quintão lembrou

aqui também os profissionais da Cemig que foram demitidos e que não tiveram do

Estado o mesmo apoio e atenção.

Esse mesmo Estado tem prioridade para apresentar e fazer tramitar um projeto de

lei  que cria o cargo de Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de

Investimentos  no  Executivo.  Aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia

podem  perceber  a  diferença  disso.  Não  nos  cabe  aqui  avaliar  a  importância  do

Governador  do  Estado,  ao  pensar  a  sua estrutura  administrativa.  Porém,  quando

comparamos essa estrutura com outras reformas, como a da lei delegada, que criou

inúmeros cargos e gratificações, vemos que essa atenção não é dada àqueles que

trabalham na educação,  na saúde e em outros  setores da  administração pública.

Então, cabe-nos questionar e procurar informações sobre o porquê disso.

Várias secretarias têm condições de exercer essa função. É claro que isso mostra

que há uma manobra do governo para ajustar seus acordos políticos, para garantir a

função de A ou B, para garantir  o espaço de alguns correligionários. Nesta Casa,

aqueles que nos acompanham diariamente sabem o quanto questionam o governo

federal,  o  quanto questionam quando há um ajuste em ministérios. Esses não se

dispõem a debater profundamente as informações, o porquê dos fatos, os impactos

das  mudanças  e  o  que  elas  significam  na  estrutura  do  Estado.  Se  assim  fosse,

poderíamos ajustar, debater, aprimorar e, quem sabe, até apoiar a proposta.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, quero aqui, em nome da nossa

Bancada, junto a nossos Deputados, encaminhar desfavoravelmente ao projeto que

cria mais um cargo de Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo. Será que cada secretaria não é capaz

de fazer isso, de criar departamentos, de criar  espaços em que as Secretarias de

Governo,  de  Planejamento  e  outras  secretarias  possam  acompanhar  os

investimentos?

Deputado Rogério Correia, será que é necessário, de fato, criar mais um cargo,

mais  uma estrutura,  vou  repetir,  de  Secretário  Extraordinário  de  Coordenação de

Investimentos?  Deputado,  nosso  Estado  está  fazendo  empréstimo  por  estar

passando  por  dificuldades  exatamente  com  os  investimentos.  O  Estado  está  em

dificuldades e não tem condição hoje de aplicar o mínimo constitucional na saúde e

na educação. O próprio Tribunal de Contas comprovou que os investimentos na área

da saúde não atingem o mínimo constitucional de 12%. Hoje, Minas Gerais investe

8% na área da saúde. O Estado também não tem condições de investir o mínimo

constitucional na área da educação. Esse, sim, deveria ser o trabalho do Secretário

Extraordinário de Investimento. Cadê o investimento mínimo de 25% na educação?

Hoje, o Estado investe quase 20% na educação, mas deveria investir 25%.

Deputado Rogério Correia, se esse Secretário Extraordinário de Coordenação de

Investimentos servir para acompanhar essa deficiência do Estado, ressalto que vale,

da parte da nossa Bancada, rever nosso posicionamento e apoiar esse projeto. Se o

cargo de Secretário Extraordinário estiver sendo criado para acompanhar essas duas

áreas  importantes  na  esfera  da  administração  pública  do  Estado,  seria  de

fundamental importância que o Estado tivesse esse Secretário para que Minas Gerais

realizasse o investimento constitucional de 25% na educação. Ao contrário,  assim

como mostrou o relatório  do Tribunal de Contas,  Minas Gerais investe nada mais

nada  menos  que  19,8%  na  área  da  educação.  Estamos  aquém  daquilo  que  é

determinado pela Constituição Federal. Se esse Secretário viesse, da mesma forma,

acompanhar, cobrar, gerir e garantir o investimento mínimo na área da saúde, que

hoje, constitucionalmente, é de 12%, seria ótimo. Mas Minas investe apenas 8%. Está

aquém  do  que  deve  investir  não  só  pela  Constituição,  mas  pelas  demandas  da
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população  na  área da saúde.  Aí  sim  faz-se  necessária  a  criação desse cargo,  a

justificativa seria plausível e o projeto se explicaria por isso. Mas, diante do cenário

que vivemos, da necessidade de investimentos, tanto na área da educação quanto na

área da saúde, assim como na infraestrutura, não consigo compreender qual seria, de

fato, a importância dessa função neste momento.

Ao ser aprovada a criação desse cargo nesta Casa, apesar do encaminhamento

contrário da nossa Bancada, esperamos e queremos abrir o diálogo com aquele que

vier a ocupar esse cargo de Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação

de Investimentos. Esperamos que ele venha cumprir o papel primordial de garantir o

investimento mínimo na área da educação e na área da saúde, que é o que a nossa

população cobra, deseja, necessita. Ela tem legitimamente o direito de exigir que os

serviços públicos das áreas da saúde e da educação sejam ampliados e mais bem

prestados e também que seja garantido aos profissionais dessas áreas aquilo que de

fato merecem: a valorização de seus serviços com investimento na qualificação da

mão de obra e também nos salários. Isso garantiria um serviço mais bem prestado

aos nossos cidadãos de Minas Gerais.

Fica aqui o nosso encaminhamento contrário a este projeto de lei.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns comentários

a respeito desse projeto de lei do nosso Governador que cria o cargo de Secretário

de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito do Poder

Executivo  do Estado de Minas Gerais.  Mas gostaria  de fazer  alguns comentários

acerca do projeto passado, que cria o cargo do Médico.

Com relação a esse projeto,  observamos uma administração coerente, enxuta e

que  tem  trazido  resultados  importantes  para  o  nosso  Estado.  Minas  Gerais  se

destaca entre  todos  os  Estados  brasileiros  pela  coerência  de  ação.  De qualquer

investimento que vem para cá, os investidores sabem perfeitamente que as regras

não  serão  alteradas  durante  o  jogo,  durante  o  período  administrativo.  Por  isso

mesmo, Minas é diferente dos demais Estados e consegue um aporte de recursos, de

indústrias que aqui estão chegando. Vejam o Norte de Minas, com as indústrias que
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estão se instalando na cidade de Montes Claros, na região norte-mineira. A região

Norte de Minas seguramente será um dos polos mineradores mais importantes do

mundo,  principalmente no Alto do Rio Pardo.  As empresas lá  estão se instalando

exatamente devido à coerência, às facilidades que o Estado dá a esses investidores,

mostrando que Minas é um local seguro para se investir e se morar. Esse projeto cai

como  uma  luva  neste  momento  por  que  passa  o  Estado  e  cria  o  cargo  de

Coordenador, pessoa que fará a ligação do Estado com os investidores, do Estado

com a iniciativa privada. Darei apenas um exemplo para mostrar a importância desse

cargo, desse Coordenador, desse Secretário.

A  região  norte-mineira,  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  integra  a  área  mineira  da

Sudene.  Na  recriação  da  Sudene,  observamos  algo  que  nos  deixa  tristes  e

preocupados:  a  região  não  tem  uma  representatividade,  não  está  recebendo  o

mesmo tratamento que o governo federal dispensa aos outros Estados exatamente

porque  não  tem  essa  pessoa  catalisadora  de  recursos  que  dê  suporte  aos

investidores da iniciativa privada,  que os chame para o Norte de Minas,  que lhes

mostre  as  vantagens  dos  recursos  da  Sudene.  Aprovamos  esse  projeto  e

cumprimentamos o Governador por sua feliz iniciativa. Certamente ele terá o apoio da

Bancada do PDT, dos Srs. Deputados e até mesmo da Oposição, que já se declarou

favorável ao projeto.

O segundo tema, Presidente, refere-se ao Projeto de Lei nº 2.745/2011, do governo

do Estado, que cria a carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde. É

um projeto que estamos esperando há, no mínimo, seis anos. Já discutimos que ele

deveria ter sido apresentado no passado, mas, por motivos outros, chega agora a

esta Casa fazendo a correção histórica de uma injustiça cometida com mais de mil

médicos  que  integram  o  quadro  do  Estado,  em cujas  Carteiras  de  Trabalho  não

consta o cargo de médico, mas de técnico de nível superior ligado à área da saúde.

Há hoje o médico da Fhemig, o médico da Hemominas e várias outras categorias de

médicos com salários melhores que os que pertencem à Secretaria de Estado. Então

esse  projeto  me  enche  de  esperanças,  me  dá  a  certeza  de  que  o  Governador

Anastasia é coerente, diferentemente de outros pensamentos; é um Governador que

valoriza a saúde pública do nosso Estado. Investe recursos na descentralização da
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saúde nos Municípios do interior por meio de vários programas, como o Pro-Hosp, a

Mobilização  de  Pacientes,  a  Urgência  e  Emergência  e  o  Samu  Regional.  São

investimentos que saltam aos olhos, e só não consegue ver quem não quer.

A Emenda nº 29 foi regulamentada, graças a Deus. A partir de agora, esta Casa

será  fiscalizadora  de  um  instrumento  legal  regulamentado  pelo  governo  federal.

Contudo,  observamos  um  silêncio  profundo  e  preocupante  por  parte  do  governo

federal. Os Prefeitos são obrigados a investir 15%, os Governadores serão obrigados

a investir 12% das suas receitas lá na ponta, ajudando o cidadão, mas o Estado fica

calado, omisso. Aí surge esse movimento encabeçado pelo Presidente da Comissão

de Saúde, Deputado Carlos Mosconi, que é um ícone, uma das pessoas que mais

trabalham pela saúde pública, e o faz com categoria, com qualidade, fazendo uma

diferença enorme nesta Casa. Ele inicia o movimento de coleta de assinaturas, tendo

em vista um projeto que será apresentado na Câmara dos Deputados, que vai obrigar

o governo federal a também destinar recursos para a saúde pública. É justo. Não

podemos ficar calados diante de uma situação como essa.

Espero que a criação do cargo de Médico seja o primeiro de vários projetos, porque

outros  profissionais  da  área  de  saúde  precisam  ser  valorizados:  o  dentista,  o

profissional da odontologia, o assistente social, as enfermeiras e enfermeiros e várias

outras categorias. Tenho certeza de que realmente o serão, porque, em Minas Gerais,

não se brinca com a saúde. Em Minas Gerais não se faz uma saúde de faz de conta,

de mentira. Os números estão aí. Basta ir ao Sul, ao Norte, ao Leste e ao Oeste do

Estado para perceber a presença do governo do Estado. Sempre há uma obra do

governo estadual. Sempre se vê uma modificação em relação à situação anterior.

Não estou falando como médico, mas como Deputado e como cidadão. Espero que

os Prefeitos continuem a aplicar os 15%, que o Estado aplique verdadeiramente os

12%  -  e  vamos  aplicar,  pois,  a  partir  de  agora,  é  um  preceito  constitucional

homologado pelo  Presidente da República e que é fundamental  para a saúde do

Estado.  Mas  queremos  uma posição do governo  federal.  Esse movimento  que  a

Assembleia inicia,  essa coleta de assinaturas que a Casa faz para apresentar um

projeto  de  iniciativa  popular  é  muito  bonito.  É  iniciativa  do  parlamento  de  Minas

Gerais, da Comissão de Saúde, e tem a marca, o DNA do Deputado Carlos Mosconi.
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Temos certeza de que nenhum dos Deputados e das Deputadas haverá de votar

contra essa iniciativa da Casa.

Sr.  Presidente,  para  terminar  minha  fala,  as  nossas  congratulações,  o  nosso

reconhecimento ao governo do Estado. A partir de agora, aquele profissional que não

tem o registro de médico na sua carteira profissional -  muitos deles  prestes a se

aposentarem ou já aposentados, mas recebendo um salário vergonhoso - perceberá

um salário bem melhor e poderá gozar de uma aposentadoria com mais dignidade e

respeito. Parabéns ao Secretário de Saúde de Minas Gerais, Antônio Jorge. Parabéns

ao  Governador  Antônio  Anastasia,  por  corrigir  uma  injustiça  histórica  e  dar  aos

abnegados médicos o que fazem jus, eles que hoje estão espalhados pelo interior do

Estado, muitos deles são municipalizados, a maioria com mais de 20 anos de serviço.

E,  mais  que  isso,  abre  novas  vagas  para  que  futuros  médicos  possam  prestar

concurso público sabendo que estarão sujeitos a um salário  que pelo menos lhes

dará condições de sobreviver. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  já  podemos

antecipar o resultado da votação, já que a maioria é do governo e há esse interesse

em criar essa Secretaria. Já sabemos que seremos voto vencido, e o Deputado André

Quintão já explicou os motivos de não ficarmos fazendo uma obstrução renhida a

esse  projeto,  pelo  qual  o  governo  quer  criar  essa  Secretaria.  Apesar  disso,  não

poderia deixar de apresentar os motivos por que a Bancada do PT é contra a criação

dessa Secretaria.

Não somos contra criar mecanismos de governabilidade, como Secretarias, no caso

dos Estados, e Ministérios, no caso da Presidência da República, desde que haja

argumentos  convincentes  e  necessariamente  prestem  um  serviço  público  de

qualidade.  Concordo com o  Deputado André  Quintão  e com o  Deputado  Ulysses

Gomes sobre a importância que poderiam ter algumas Secretarias a serem criadas.

Por exemplo, em Minas Gerais, falta uma secretaria do desenvolvimento agrário para

o pequeno produtor  e para a reforma agrária,  e há motivo para o latifúndio e as

grandes empresas agrícolas não a quererem: eles querem ter o controle da questão

agrária em suas mãos. Na esfera federal, há o Ministério da Agricultura e o Ministério
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do Desenvolvimento Agrário,  que são para  o  pequeno produtor  e para a reforma

agrária.  Então,  tal  secretaria  o Estado não cria,  porque o latifúndio  e as grandes

empresas  agrícolas  querem  deter  o  monopólio  para  aplicar  as  políticas  que  lhes

interessam.  Com  isso,  a  pequena  agricultura  e  a  a  reforma  agrária  ficam

prejudicadas.

Ao  mesmo  tempo  em  que  não  fala  em  criar  essa  secretaria,  fala  em  criar  a

Secretaria  de  Investimentos,  sendo  que  já  criou  164  cargos  por  lei  delegada  no

escritório  estratégico  de  desenvolvimento.  Ali  são  9  diretorias  e  164  cargos.  Na

época, o Senador Aécio Neves, que gosta de dizer que o PT abre concurso público

para a companheirada, ficou paradinho e a sua companheirada foi assumindo cargos

e mais cargos nesse escritório estratégico. E, agora, de repente, vem a Secretaria de

Investimentos. A verdade é que essa será a secretaria do endividamento. O que o

Fuad Noman terá que fazer é ver as condições do pagamento da dívida de Minas,

porque o Aécio quebrou o Estado. Então, o Estado está endividado e o Fuad Noman

terá  que  cuidar  disso.  Mas,  ao  mesmo  tempo,  ele  vai  trabalhar  a  questão  do

endividamento, que eles estão chamando de investimento; terá a função de suprir

outras necessidades do Estado que não estão sendo contempladas.

Aliás,  o  próprio  Governador  Anastasia  já  havia  anunciado  que  queria  mudar  a

Secretaria de Obras, onde está o Carlos Melles. Mas lá não pode mexer, porque o

Aécio quer manter o DEM na coligação nacional para uma futura eleição presidencial.

Então,  quando  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  diz,  com  toda  propriedade,  que  o

governo  de  Minas  virou  um  comitê  Aécio  2014,  não  está  mentindo,  está  aqui  a

demonstração. Essa secretaria está sendo criada com o objetivo de manter o DEM na

base aliada do governo federal, com um pedido nacional do DEM. Sabe-se lá se não

foi o Demóstenes que o fez! O Demóstenes andou pedindo algumas coisas esquisitas

aqui.  Está  até  com  sua  sobrinha  empregada.  Pediu  ao  Senador  Aécio  Neves  e

conseguiu.  O  DEM  conseguiu  também  manter  aqui  uma  secretaria,  e  é  preciso

nomear alguém que entenda do assunto - o Fuad Noman - para verem a questão que

chamam  de  investimento,  mas  que,  na  verdade,  é  o  endividamento.  Então,  a

realidade da Secretaria é essa. Do ponto de vista de valer a pena para Minas Gerais

criar mais uma secretaria a fim de ajudar o nosso povo, não vejo qualquer motivação;
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por isso nosso posicionamento é contrário à chamada Secretaria de Investimento. Se

o governo quisesse mesmo fazer a discussão sobre investimento, faria por meio do

Escritório  Estratégico,  que tem 9  Diretorias  e  164 cargos,  repito,  e  poderia  estar

discutindo as questões de investimento sem a necessidade de criar uma secretaria. A

Secretaria, Deputado Leonardo, está sendo criada com um sentido político: ter mais

um partido que possa permanecer na base aliada visando à eleição de 2014. Essa é

uma motivação política. Agora, não vejo como correto o ato de criar uma secretaria

para  o  Estado  servir  de  instrumento  eleitoral,  por  isso  nosso  posicionamento  é

contrário.  Enquanto criam a secretaria,  outros  assuntos deixam de ser  resolvidos.

Não farei aqui um discurso demagógico afirmando que, com o dinheiro da secretaria,

os problemas seriam resolvidos. Mas o governo deveria nomear outras prioridades.

O jornal “Hoje em Dia”, ontem e anteontem, publicou matéria sobre os problemas

do Instituto  Médico Legal,  e  não vi  o  governo ainda dizer  absolutamente  nada a

respeito de querer resolvê-los. Segundo a denúncia do jornal, estão sendo jogados no

rio 1.500 litros de água desse Instituto, misturados a dejetos humanos. Isso é um

absurdo. Não sou médico, mas aprendemos algumas coisas. Mesmo antes de saber

que  bactérias,  etc.,  vinham  da  deterioração  do  corpo  humano,  antes  mesmo  da

descoberta das bactérias, o ser humano já sabia que colocar o morto e seus dejetos

misturados com os vivos trazia doenças e passou a enterrá-los. Isso, há muitos anos.

Aqui em Minas, entretanto, no Instituto Médico-Legal, até hoje mistura-se tudo e joga-

se no rio. Foi muito grave essa denúncia feita pelo jornal “Hoje em Dia”, mas não ouvi

o governo do Estado dizer nada a respeito: se melhorará as condições do Instituto, se

essa é uma prioridade ou não. Pedi até uma audiência hoje, na Comissão de Direitos

Humanos, para discutirmos essas questões e avaliarmos a situação daquele órgão.

Essa é uma prioridade, e o governo deveria estar preocupado com a situação em

Belo Horizonte, mas não vejo essa preocupação.

Fala-se em criar uma secretaria de investimento, mas o próprio governo não faz o

investimento mínimo constitucional na educação e na saúde. Sinto muito, mas temos

que voltar ao tema. O investimento fundamental deve ser feito na saúde, na educação

e  na  segurança  pública;  entretanto,  esses  três  setores  não  receberão verbas  do

governo para investimento, ou seja, criarão uma secretaria de investimento em que
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os  investimentos  fundamentais  não  são  colocados  e,  portanto,  farão  menos

investimentos nas três áreas fundamentais.  Então, não vejo como essa secretaria

seja prioridade, a não ser nos aspectos políticos que aqui apresentei. Ela é prioridade

para a campanha de Aécio Neves de 2014, e o governo do Estado é utilizado como

trampolim para esses objetivos eleitorais. É correto o PSDB, o DEM e o PPS terem a

intenção de apoiar o Senador Aécio Neves para Presidente da República, e qualquer

partido  político  tem  que  almejar  que  seu  programa  alcance  a  Presidência  da

República e o governo do Estado, mas não é aceitável utilizar-se o aparato do Estado

e a secretaria para atingir esses objetivos.

Termino, Presidente, perguntando o seguinte: imagine se a Presidenta Dilma, a esta

altura, enviasse para a Câmara Federal e para o Senado a criação de um ministério

de investimentos. O partido da imprensa golpista – PIG - ia querer dar um golpe, ia

falar  que  agora  pode,  que  já  deu  no  Paraguai  e  agora  faria  no  Brasil  também.

Falariam que a Presidenta queria gastar dinheiro. Imagine a “Folha de S. Paulo”, o

“Estado de Minas”, a Rede Globo!

É impressionante o silêncio da mídia com essa criação da secretaria, é como se

não  estivesse  acontecendo.  O  governo  cria  uma  secretaria  a  mais,  e  não  sai

nenhuma linha nos jornais da imprensa mineira porque a Andrea,  carinhosamente

apelidada pelo Deputado Sávio Souza Cruz de Goebbels das Alterosas, de tudo cuida

para que nada seja revelado ao povo mineiro. Se depender de Andrea Goebbels das

Alterosas e da mídia aecista no Estado, o povo mineiro vai morrer na ignorância.

Então,  Sr.  Presidente,  encaminho contrariamente  à  aprovação dessa secretaria,

porque não vejo nela algo que vá beneficiar o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Sr. Presidente – Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 2 a 5.

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 3.086/2012 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda

nº 1. À Comissão de Administração Pública.
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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 DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Delvito Alves,

Gustavo Corrêa e Fred Costa (substituindo a Deputada Luzia Ferreira, por indicação

da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o

Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Delvito

Alves,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a debater a preservação da Estação

Ecológica de Fechos, localizada no Município de Nova Lima, a apreciar  a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão e  comunica  o

recebimento de ofício da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  Secretária  de estado de

Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

1º/6/2012. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.671/2011, no 1º

turno,  do  qual  designou  como relator  o  Deputado Gustavo Corrêa.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a  Sra.  Camila Alterthum,

representante  da  Associação dos Moradores do Vale  do  Sol;  e  os  Srs.  Leonardo

Cardoso  Ivo,  Diretor  de  Áreas  Protegidas  do  Instituto  Estadual  de  Florestas,

representando também o Sr.  Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Luciano  Luz  Badini  Martins,

Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa

do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanístico e Habitacional; Eugênio Álvares

Lima e Silva, Superintendente de Serviços e Tratamento de Efluentes, representando



1431
____________________________________________________________________________

o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos, Presidente da Copasa-MG; Marcus Vinicius

de  Freitas,  Gerente  da  Estação  Ecológica  de  Fechos  e  Parque  do  Rola  Moça;

Gustavo  Henrique  Wykrota  Tostes,  Presidente  da  Associação  de  Condomínios

Horizontais; e Paulo Neto, representante da Associação de Moradores do Pasárgada,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Célio  Moreira,  que

assume a direção dos trabalhos. Os Deputados Delvito Alves e Doutor Viana retiram-

se da reunião. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.108/2012 (relator: Deputado Sávio

Souza Cruz),  que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 2.935 e 2.952/2012. 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 o requerimento do Deputado Célio Moreira em que

solicita seja encaminhado à Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam – pedido

de providências para que esta Comissão seja convidada a participar do trabalho de

monitoramento da qualidade do ar realizado na Capital pela Feam, em data e local a

serem  previamente  acordados  entre  as  partes.  Em  seguida,  são  recebidos  pela

Presidência os requerimentos dos Deputados Célio Moreira, Gustavo Corrêa e Fred

Costa (5) em que solicitam sejam encaminhados à Prefeitura Municipal de Nova Lima

pedido de providências para que fiscalize a disposição do esgotamento sanitário no

Condomínio Monte Verde,  determinando o cumprimento das normas ambientais  e

sanitárias vigentes, e pedido de informações sobre a situação; sejam encaminhadas à

Prefeitura Municipal de Nova Lima as notas taquigráficas da 13ª Reunião Ordinária

desta  Comissão;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que seja realizada análise
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da  qualidade  da  água  do  Córrego  Seco  e  do  Córrego  Fechos  após  o  ponto  de

despejo da água residuária da Estação de Tratamento de Esgoto Jardim Canadá,

para que os resultados da referida análise sejam encaminhados a esta Comissão e,

caso seja detectada contaminação, para que seja identificada a fonte causadora e

adotadas  as  medidas  administrativas  e  legais  cabíveis;  seja  encaminhado  ao

Presidente do Conselho Estadual de Política Ambiental pedido de informações sobre

a totalidade dos valores da compensação ambiental  prevista no  art.  36 da Lei  nº

9.985, de 2000, recolhidos e aplicados na implantação e manutenção das unidades

de proteção integral localizadas no Estado, em especial sobre aqueles destinados à

Estação  Ecológica  de  Fechos;  e  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

preservação da Estação Ecológica de Fechos, especialmente no que se refere às

atividades de competência legal da Copasa-MG e da Prefeitura Municipal de Nova

Lima.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece a  presença 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 junho de 2012.

Célio Moreira, Presidente – Duarte Bechir – Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 14h29min, 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 Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Vice-Presidente  da  Comissão,  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Celinho do Sinttrocel, para atuar como escrutinador. Apurados os votos, é eleito para

Vice-Presidente o Deputado Carlos Pimenta, com três votos, o qual é empossado

pela  Presidente.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a
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presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Romel Anízio e Doutor Viana. Havendo número regimental,  o Presidente,

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Romel Anízio, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as

matérias  constantes  na  pauta,  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  1.372/2011,  no  1º  turno,  e

3.180/2012, em turno único (Deputado Fabiano Tolentino),  e 2.313/2011, em turno

único (Deputado Romel Anízio).  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 3.151/2012, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.216, 3.247 e

3.256/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.463/2011, 3.038, 3.043 e

3.049/2012.  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  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  a

realização de reunião de audiência pública para debater as oportunidades e os riscos

da cultura do feijão em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente – Liza Prado – Romel Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.313/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Agropecuária Integrada de

Porto Firme, com sede no Município de Porto Firme.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.313/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Municipal de Agropecuária Integrada de Porto Firme, com sede no Município de Porto

Firme,  pessoa jurídica de direito  privado, sem fins lucrativos,  que tem por  escopo

contribuir para o fomento e a racionalização da exploração agropecuária da região,

buscando a melhoria das condições de vida de seus moradores.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  econômicas,  culturais,

desportivas  e  sociais;  presta  assistência  aos  agricultores  familiares;  mantém

instalações  administrativas,  tecnológicas  e  de  apoio  à  produção,  sua  guarda  e

conservação; coordena a aquisição de insumos e equipamentos; organiza canais de

comercialização  dos  produtos  e  serviços  de  seus  associados,  inclusive  para

exportação; combate a fome e a pobreza e defende o meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Municipal  de

Agropecuária Integrada de Porto Firme, consideramos meritória  a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.313/2011, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.558/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-235 que liga o Município de São Gotardo à

BR-354.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/10/2011 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  examine  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 8/11/2011, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que essa enviasse informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.558/2011 tem por escopo dar a denominação de Domingos

Sávio Rodrigues – Dominguinhos Vereador - ao trecho Rodovia MG-235 que liga o

Município de São Gotardo à BR-354.

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. É a chamada competê ncia residual, que lhe faculta
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tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n° 13. 408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do

projeto por membro deste Parlamento.

Por fim, cabe informar que, em resposta à diligência solicitada, o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, por meio da Nota

Técnica de 1º/12/2011, informou que o trecho que se pretende denominar não possui

denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação do projeto de lei em

análise nesta Casa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.558/2011 na forma apresentad a.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.739/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Parkinson  do  Triângulo,  com  sede  no

Município de Uberlândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.739/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Parkinson do Triângulo, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  prestar  assistência  a

pessoas portadoras da síndrome de Parkinson.

Com esse propósito, a instituição promove a integração social de seus assistidos;

divulga os progressos da pesquisa fundamental e da terapêutica, os métodos e os

meios materiais  suscetíveis  para  melhorar  a  vida  dos enfermos ou mantê-los  em

atividades físicas; forma grupos de apoio, inclusive com a participação dos familiares;

busca  sensibilizar  a  opinião  pública  sobre  a  síndrome  e  seus  sintomas;  elabora

publicações  de  caráter  informativo;  e  apoia  o  desenvolvimento  de  pesquisas  e

estudos sobre a doença de Parkinson.

Tendo em vista o trabalho humanitário desenvolvido pela Associação Parkinson do

Triângulo,  consideramos meritória  a  iniciativa  de lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.739/2011, em turno

único, com na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.180/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor  Xavier, o projeto de lei  em epígrafe tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  de  Vinho,

Agricultores Familiares e Outros Produtos Artesanais de Catas Altas – Aprovart  –,

com sede no Município de Catas Altas.

A 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 3.180/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores de Vinho, Agricultores Familiares e Outros Produtos Artesanais de

Catas Altas – Aprovart –, com sede no Município de Catas Altas, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo representar os interesses e

direitos das categorias que representa e contribuir para a melhoria de sua qualidade

de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  ampara  as  famílias  carentes  do  Município,

combatendo  a  fome  e  a  pobreza;  realiza  cursos  profissionalizantes  ligados  às

atividades  de  produção  de vinho,  agricultura  familiar,  artesanatos  e  prestação  de

serviços; orienta a integração de seus associados no mercado de trabalho; fomenta o

estudo e a difusão cultural dos produtos artesanais; incentiva o associativismo e o

cooperativismo; defende a proteção do meio ambiente e a recuperação ambiental; e

busca  melhorias  nos  sistemas  de  produção  e  comercialização  dos  agricultores

familiares, sempre fundamentado no desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela Aprovart em prol do desenvolvimento

do Município de Catas Altas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.180/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Fabiano Tolentino, relator.
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PARECER SOBRE O RECURSO Nº 1/2012 CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

DE NÃO RECEBIMENTO DE PROPOSIÇÃO

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Amparado pelo art. 173, § 1º, do Regimento Interno, o Deputado Sávio Souza Cruz

formulou recurso  contra decisão proferida pelo  Presidente  da  Assembleia,  que se

negou a receber proposição de sua autoria e do Deputado Adelmo Carneiro Leão.

A proposição em referência tem por objetivo alterar a Lei nº 6.258, de 13/12/73, que

cria o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – Iplemg. As

alterações incidem sobre o art.  5º  e o § 6º  do art.  12 da referida lei,  de forma a

impedir que o associado do Iplemg receba cumulativamente os benefícios do citado

instituto  e  proventos  ou  subsídios  em  decorrência  do  exercício  do  cargo  de

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O Presidente decidiu pelo não recebimento da proposição com fundamento no art.

173,  II  ,  do  Regimento  Interno,  que  dispõe  que  o  Presidente  da  Assembleia  só

receberá proposição que esteja em conformidade com o texto constitucional e com o

Regimento.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012, foi o recurso encaminhado a esta

Comissão, para ser apreciado sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, consoante o disposto no art. 102, III, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A decisão presidencial de não recebimento da proposição se baseia no art. 173, II,

do  Regimento  Interno  da  Assembleia,  ou  seja,  tem  como  fundamento  a

inconstitucionalidade do conteúdo por ela veiculado.

Assim, cumpre-nos trazer à baila o conteúdo da proposta.

A primeira alteração incide sobre o art. 5º da Lei nº 6.258, de 1973, que dispõe que

o associado do Iplemg poderá acumular os benefícios do referido instituto com o de

outras  instituições  previdenciárias.  A  proposta  pretende  excetuar  da  regra  o

recebimento  de proventos de aposentadoria  do Tribunal  de  Contas do Estado de

Minas Gerais, hipótese em que deverá haver a opção por um dos benefícios.

A segunda alteração incide sobre o §6º do art. 12 da Lei nº 6.258. Atualmente, tal
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parágrafo prevê que o associado, aposentado na forma do item II,  que vier  a ser

investido  em  mandato  eletivo  remunerado  ou  em  cargo  em  comissão,  da

administração  direta  ou  indireta  da  União,  dos  Estados  ou  dos  Municípios,  não

perceberá durante o período, salvo opção manifestada expressamente, o benefício

previsto, ficando-lhe assegurado o direito a recálculo do valor de sua aposentadoria

se continuar recolhendo as suas contribuições na forma desta lei e do regulamento. O

inciso II a que se refere o § 6º estabelece que será concedida aposentadoria por meio

do Iplemg ao Deputado que não se reeleger após oito anos de contribuição, à razão

de 1/30 por ano de mandato exercido, não podendo ser inferior a 40% do estipêndio

do  benefício.  Dessa  forma,  constata-se  que  tal  modificação  visa  incluir,  entre  os

cargos cujo exercício impede a percepção dos benefícios do Iplemg, salvo opção

expressa, o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas.

Tendo  em  vista  que  o  não  recebimento  da  proposição  se  deu  por

inconstitucionalidade da matéria contida na proposição, cumpre-nos, agora, proceder

à sua análise frente às normas constitucionais.

No  que  tange  à  repartição  de  competências  realizada  pela  Constituição,  não

vislumbramos óbice, uma vez que o art. 62, XXXVI, da Constituição do Estado prevê

que compete privativamente à Assembleia dispor sobre o sistema de previdência e

assistência social de seus membros.

Por  outro  lado,  impende ressaltar  que o  legislador  constituinte  também  instituiu

regras referentes à iniciativa de determinadas matérias no processo legislativo. Tais

regras constam do art.  66 da Carta mineira. O referido dispositivo elenca em seu

inciso I as matérias cuja iniciativa é privativa da Mesa da Assembleia, em seu inciso

II,  as  matérias cuja iniciativa cabe ao Tribunal de Contas, por  seu Presidente, no

inciso III as matérias de iniciativa do Governador e, por fim, no inciso, IV, as matérias

de iniciativa do Tribunal de Justiça, por seu Presidente.

Desse modo,  foi  atribuída  a iniciativa privativa de algumas matérias à Mesa da

Assembleia,  uma  vez  que  ela  é  o  órgão  executivo  de  representação  da  Casa,

cabendo-lhe a responsabilidade pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços

administrativos da Secretaria da Assembleia. Da mesma forma, cabe ao Governador

e aos Presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas a representação



1441
____________________________________________________________________________

dos respectivos órgãos.

É  importante  observar  que  tais  normas  refletem  o  princípio  da  tripartição  dos

Poderes, preceito que impõe um conjunto de regras destinadas a assegurar  uma

situação de equilíbrio entre os Poderes, de forma que exista entre eles uma relação

independente e harmônica.

Além disso, da leitura do artigo, pode-se extrair outro postulado, qual seja a de que

o  legislador  colocou  sob  a  reserva  de  iniciativa  matérias  relativas,

predominantemente, à organização e ao funcionamento de cada órgão ou Poder. Ao

Governador  cabe  a  iniciativa  de  matérias  como  o  regime  de  cargos  e  funções

públicos  e  a  criação,  estruturação  e  extinção  de  Secretaria  de  Estado,  órgão

autônomo  e  entidade  da  administração  indireta;  à  Mesa  da  Assembleia  cabe  a

iniciativa  de  matérias  relativas  à  organização  da  Secretaria  da  Assembleia,  seu

Regimento Interno e a criação de entidades da administração indireta.

Assim sendo, tem-se como indevida qualquer iniciativa que contrarie o princípio que

se extrai  do  disposto no  art.  66  da  Carta mineira.  Nesse diapasão,  não se pode

olvidar  que  o  Iplemg é  uma autarquia  vinculada ao  Poder  Legislativo,  integrando

assim a estrutura desse Poder na execução de suas atividades. Dessa forma, para a

alteração  de  normas  que  cuidam  da  forma  como  são  desempenhadas  suas

atribuições, como pretende a proposição em análise, deve ser observada a iniciativa

do órgão responsável pela direção dos serviços administrativos da Assembleia, sob

pena de serem frustrados  os  objetivos  da  entidade.  Isso  não  quer  dizer  que tais

normas  sejam  imutáveis,  mas  apenas  que  a  análise  sobre  a  conveniência  e  a

oportunidade  de  sua  modificação  deve  partir  do  órgão  responsável  pela

administração da Casa.

Nos  termos  a  alínea  “e”  do  inciso  I  do  art.  66,  a  criação  de  entidade  da

administração indireta  da  Assembleia  Legislativa  é  matéria  de  iniciativa  da  Mesa.

Tendo em vista que a criação de uma autarquia no âmbito do Poder Legislativo, como

é o caso do Iplemg, implica a fixação de normas relativas ao seu funcionamento e

organização,  qualquer  proposição  que  interfira  em  sua  estrutura  ou  em  suas

atribuições tem como requisito formal de validade a iniciativa, no caso da Mesa da

Assembleia.
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Por outro lado, ainda cabe observar que a concessão de benefícios no âmbito do

Iplemg pertence ao terreno dos direitos e obrigações que se estabelecem entre o

Legislativo e os seus agentes políticos. Dessa forma, as modificações pretendidas

situam-se no campo da típica disciplina do regime jurídico de seus servidores e da

organização de sua Secretaria, inserindo-se entre as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa da  Assembleia,  conforme dispõe a  alínea  “d”  do  inciso  I  do  art.  66  da

Constituição do Estado.

Assim,  sob  o  ponto  de  vista  da  iniciativa,  a  proposição  padece  de  vício  de

inconstitucionalidade.

Conclusão

Pelos motivos expostos,  concluímos pelo não provimento do Recurso nº 1/2012

contra a Decisão da Presidência de não recebimento de proposição.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Bruno

Siqueira - Glaycon Franco - Duarte Bechir - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Assembleia Legislativa

por  meio  da  Mensagem  nº  255/2012,  o  projeto  de  lei  complementar  em epígrafe

“altera o art. 28 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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  vem agora o projeto  a esta

Comissão para que seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  exame  pretende  dar  nova  redação  ao  art.  28  da  Lei
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Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e

Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, para fins de majorar de 11% para 22% a alíquota da contribuição do

Estado referente  aos servidores  que ingressaram no serviço  público  estadual  até

31/12/2001, com efeitos retroativos a 1º/1/2012, conforme relatado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

A referida Comissão demonstrou ainda a legalidade da medida proposta, com base

na Constituição da República, na Lei Federal nº 10.887, de 18/6/2004, que dispõe

sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, e

na  Lei  Federal  nº  9.717,  de  27/11/98,  que  dispõe  sobre  regras  gerais  para  a

organização  e  o  funcionamento  dos  regimes  próprios  de  previdência  social  dos

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos

militares dos Estados e do Distrito Federal.

A  decisão  sobre  a  matéria  enquadra-se,  portanto,  no  legítimo  exercício  da

autonomia  político-administrativa  estadual,  de  modo  que  cabe  ao  Plenário  desta

Assembleia Legislativa deliberar sobre a conveniência e oportunidade da proposição.

Da  nossa  parte,  sensibilizamo-nos  com  a  mensagem  do  Excelentíssimo  Senhor

Governador,  que  ressaltou  caber  ao  Estado  a  complementação  do  montante

necessário a satisfazer os benefícios previdenciários dos servidores públicos a que se

refere o projeto de lei examinado.

Observamos,  ademais,  que  a  medida  proposta  não  onera  ou  prejudica  os

servidores públicos.  Antes pelo contrário,  objetiva assegurar-lhes o pleno gozo de

seus  direitos  previdenciários,  que,  embora  garantidos  por  lei,  dependem  da

disponibilidade de recursos públicos para sua real efetivação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

28/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator – Lafayette de Andrada – Sebastião Costa –

Tiago Ulisses – Duarte Bechir.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.637/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em epígrafe,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  1.185/2000,  “dispõe  sobre

equipamentos obrigatórios de segurança em bancos 24 horas localizados no território

do Estado”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Segurança  Pública,  cabendo  a  esta

Comissão analisá-lo quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e

legalidade.

Cumpre  informar  que  a  Presidência  desta  Casa,  verificada  a  semelhança  dos

Projetos de Lei nos 1.816, 1.740 e 1.816/2011 com a proposição em exame, decidiu,

com  fundamento  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  pela  anexação  das

proposições posteriormente apresentadas.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  tornar  obrigatória  a  manutenção  de

equipamentos mínimos de segurança nos bancos 24 horas localizados no território do

Estado.  Entre  os  equipamentos  previstos  no  projeto  estão  câmeras  em  circuito

fechado, vidros indevassáveis e telefone para acesso à segurança.

Nos termos do projeto, os bancos 24 horas terão o prazo de 120 dias para adequar-

se  às  exigências  nele  previstas.  O  descumprimento  das  medidas  ensejará  a

suspensão temporária das atividades da agência pelo prazo máximo de trinta dias e a

suspensão definitiva,  caso a agência  não  atenda  às  exigências  no  prazo de sua

suspensão temporária.

Proposição de igual  teor – Projeto de Lei nº  1.185/200 – foi  analisada por  esta

Casa, ocasião em que esta Comissão se manifestou pela juridicidade da matéria na

forma do substitutivo que apresentou. Posteriormente à apresentação do projeto de

lei em análise, foram apresentados os Projetos de Lei nos 1.740/2011, 1.816/2011 e

2.683/2011.

O Projeto de Lei nº 1.816/2011 propõe que as casas lotéricas situadas no Estado
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instalem  câmeras  de  vídeo  em  sua  área  externa,  em quantidade  suficiente  para

abranger todo o seu entorno, e que o monitoramento seja feito por 24 horas. O autor

justifica  tal  proposta  com  base  na  necessidade  de  segurança  para  tais

estabelecimentos,  pois,  uma  vez  que  passaram  a  realizar  operações  bancárias,

tornaram-se vítimas constantes de assaltos.

Já o Projeto de Lei nº 1.740/2011 determina que as instituições financeiras instalem

sistemas de segurança em estabelecimento que funcione como correspondente de

instituição financeira e em local que possua caixa eletrônico instalado. Entre eles, o

projeto inclui as casas lotéricas e as agências dos Correios. Prevê que o sistema de

segurança  de  tais  estabelecimentos  deve  contar  com  a  presença  de  vigilantes

durante o horário de atendimento ao público e com equipamentos de captação e

gravação de imagens na área externa.

Por  sua  vez,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.644/2011  estabelece  a  obrigatoriedade  da

prestação de serviços de segurança profissional em estabelecimentos onde existem

correspondentes bancários no Estado.

Não  vislumbramos  óbice  jurídico  à  tramitação dos  mencionados  projetos  de  lei

nesta Casa Legislativa. Com efeito, entendemos que a matéria neles constante cuida,

predominantemente, do direito do consumidor à prestação de serviços bancários de

forma segura, protegendo os clientes de assaltos nas dependências dos bancos, uma

vez que estes lidam com grandes somas de valores. Infere-se, assim, que a natureza

de tais serviços exige cuidado redobrado com a segurança do cliente, afinal compete

ao banco e aos estabelecimentos citados zelar  pela segurança dos consumidores

dentro  de  suas  instalações,  ou  em  suas  extensões,  como  é  o  caso  dos  caixas

eletrônicos.

Nesse sentido,  o  art.  14  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/9/90,  conhecida  como

Código de Defesa do Consumidor, estabelece que “o fornecedor de serviço responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos

consumidores  por  defeitos  relativos  a  prestação  dos  serviços,  bem  como  por

informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua fruição e  riscos”.  O  §  1º  do

referido  artigo  prevê  ainda  que  o  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a

segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em consideração as
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circunstâncias  relevantes,  entre  as  quais  se  inclui  “o  resultado  e  os  riscos  que

razoavelmente dele se esperam”.

Ressalte-se que, em 2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade –

ADI – nº 2591, o Supremo Tribunal Federal – STF – reconheceu que as instituições

financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo

Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do acórdão considera-se consumidor,

para  os  efeitos  desse  Código,  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que  utiliza,  como

destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito.

No que tange à competência do Estado para tratar da matéria, o art. 24, inciso VIII,

da  Constituição  Federal  lhe  confere  competência  concorrente  para  legislar  sobre

responsabilidade  por  dano  ao  consumidor.  Não  se  encontra  também  nenhuma

restrição para a inauguração do processo legislativo no caso em questão.

Há, todavia, alguns aspectos a serem observados. Primeiramente, cumpre ressaltar

que vigora no Estado a Lei nº 12.971, de 27/7/98, que dispõe sobre a obrigatoriedade

da instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços

das instituições bancárias e financeiras. Tal lei já determina, em seu art. 2º, que, sem

prejuízo  de  outros  equipamentos,  cada  unidade  de  atendimento  das  instituições

bancárias e financeiras deverá dispor dos equipamentos nela especificados.  Entre

tais  equipamentos  já  consta  detector  de  metais,  porta  eletrônica  de  segurança,

câmaras  de  vídeo  internas  e  externas,  entre  outros.  Dessa  forma,  as  medidas

propostas podem ser acrescentadas à referida lei, que já cuida da matéria.

No entanto, a Lei nº 12.971, que pretendemos alterar, foi editada em 1998, e alguns

termos utilizados em seu texto encontram-se desatualizados, especialmente os que

se referem aos estabelecimentos bancários e financeiros. Para exemplificar, em seu

art. 1º, a referida lei estabelece obrigatoriedade referente à instalação de dispositivos

de  segurança  nas  agências,  nos  postos  de  serviço  e  nos  quiosques  de  caixas

eletrônicos instalados no Estado.

Com a modernização dos serviços prestados pelas instituições bancárias, vários

tipos de caixas eletrônicos surgiram, o que dificulta o entendimento e a aplicabilidade

da norma. O direito deve acompanhar a realidade e nota-se que, nos dias atuais, não

se pode determinar com precisão o significado da expressão “quiosques de caixas
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eletrônicos”. Nos termos da atual legislação, pode-se obrigar a instalação de todos os

dispositivos de segurança previsto na lei  nos caixas eletrônicos que se encontram

dentro de estabelecimentos públicos ou privados? Ademais, o art. 1º da lei não deixa

claro se todos os postos de serviços e quiosques de caixa eletrônico devem manter

vigilância ostensiva. Dessa forma, buscando conferir mais clareza e eficácia ao texto

legal propomos alterações no “caput” do art. 2º da Lei nº 12.971. Julgamos, todavia,

ser imprescindível a realização de uma discussão bastante aprofundada na Comissão

de mérito, buscando conferir mais efetividade ao texto da lei.

Não podemos deixar de assinalar que as medidas contidas nos projetos de lei em

análise afetam também a área de segurança pública. Em determinados casos é difícil

a apuração do direito predominante, uma vez que a matéria é pertinente à segurança

das pessoas na utilização de serviços bancários.

Essa discussão se mostra de extrema importância para a definição da instância

fiscalizadora.  Caso  seja  entendido  que  a  matéria  é  pertinente  ao  direito  do

consumidor, a fiscalização caberá aos órgãos de defesa do consumidor. Já no caso

de predominância da segurança pública, a competência fiscalizadora será dos órgãos

ligados a tal área. Também neste caso consideramos ser de fundamental importância

a realização de uma audiência pública na Comissão de mérito para que os órgãos

que atuam nas duas searas bem como os representantes dos bancos se manifestem

sobre a matéria, buscando conferir mais eficácia e aplicabilidade à norma.

Para ilustrar a complexidade da matéria, vale citar que o Supremo Tribunal Federal,

ao julgar o Agravo de Instrumento 347.717-0, do Rio Grande do Sul, reconheceu a

competência legislativa do Município para obrigar as instituições financeiras a instalar,

em  suas  agências,  dispositivos  de  segurança,  com  fundamento  na  autonomia

constitucional que lhe é inerente, segundo o art. 30, inciso I, da Constituição Federal.

Todavia, em determinados trechos o tema foi tratado como sendo afeto à prestação

de  serviço,  em  outros  fez-se  menção  à  segurança  pública  bem  como  ao

estabelecimento de requisitos para as construções e edificações. Nota-se, no voto do

relator, Ministro Celso de Melo, acompanhado unanimemente pelos demais Ministros,

que  não  houve  uma definição,  de  forma categórica,  sobre  de  qual  direito  estava

tratando a lei municipal.



1448
____________________________________________________________________________

De qualquer  forma,  cabe informar  que o Estado possui  competência  legiferante

para tratar das duas matérias afetas ao projeto. Como já dito, o art. 24, inciso VIII, da

Constituição  Federal  confere  ao  Estado  a  competência  concorrente  para  legislar

sobre  responsabilidade  por  dano  a  consumidor.  Já  nos  termos  do  art.  144  da

Constituição  Federal,  a  segurança  pública  é  um  dever  do  Estado  e  direito  e

responsabilidade de todos, sendo voltada para a preservação da ordem pública, da

incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Visando  a  sanar  irregularidades  do  projeto  e  a  adequá-lo  à  técnica  legislativa,

apresentamos o Substitutivo nº 1, que aproveita, na sua quase totalidade, o conteúdo

das  proposições  anexadas  e  corrige  também  impropriedades  previstas  na  Lei  nº

12.971, de 1998.

É importante também destacar que há uma inadequação no que prevê o art. 2º do

Projeto  de  Lei  nº  1.637/2011,  que  impõe  a  penalidade  de  suspensão  temporária

seguida  de  suspensão  definitiva  das  atividades  das  agências  se  estas  não  se

adequarem às exigências por ele estabelecidas. Registre-se que qualquer suspensão

sempre possuirá caráter temporário,  não sendo possível a suspensão definitiva de

funcionamento, e sim o cancelamento das atividades.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela legalidade, juridicidade e constitucionalidade do

Projeto de Lei nº 1.637/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória a instalação de

dispositivos  de segurança nas agências  e nos postos de serviços das instituições

bancárias e financeiras.

A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do seguinte inciso VIII e dos

§§ 1º e 2º:

“Art.  2º  –  Sem  prejuízo  de  outros  equipamentos,  cada  agência  das  instituições

bancárias e financeiras disporá de:

( … )
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VIII  –  telefone para acesso à segurança interligado com a instituição a que ele

estiver vinculado.

§ 1º – Os postos de serviço previstos no “caput” do art. 1º desta lei, assim como as

casas lotéricas, as agências de Correio e os demais estabelecimentos que prestarem

serviços de  natureza bancária manterão vigilância  ostensiva  durante  o horário  de

atendimento ao público e câmeras de vídeo internas e externas.

§ 2º – Os quiosques de caixas eletrônicos manterão os equipamentos previstos nos

incisos II,III, V e VIII do “caput” deste artigo. “.

Art. 2º – Os incisos I e II do art. 3-B passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º-B – (…)

I – deixar, as instituições bancárias e financeiras e os demais estabelecimentos de

que trata esta lei, de cumprir qualquer das obrigações nela previstas: multa de 5.000

a 10.000 Ufemgs (cinco mil a dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

II  – impedir  ou perturbar o regular funcionamento do sistema de segurança das

instituições bancárias ou financeiras ou dos demais estabelecimentos de que trata

esta lei: multa de 2.500 a 5.000 (duas mil e quinhentas a cinco mil) Ufemgs;”.

Art. 3º – As instituições bancárias e financeiras e os estabelecimentos que prestem

serviço de natureza bancária disporão do prazo de cento e vinte dias contatos da data

de publicação desta lei para se adequarem às exigências nela previstas.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.044/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  a  proposição  em  epígrafe

“estabelece normas para a realização da Copa das Confederações da Fifa de 2013 e

da Copa do Mundo da Fifa de 2014 no Estado”.

Publicada no "Diário  do Legislativo" de 5/4/2012, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude, nos termos do
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art. 188 do Regimento Interno.

Compete  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  analisar  os  aspectos  jurídicos,

constitucionais  e  legais  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  análise  estabelece  normas  para  a  realização  da  Copa  das

Confederações da Fifa de 2013 e da Copa do Mundo da Fifa de 2014 no Estado.

Para tanto, em seu art. 3º, prevê que o Executivo cooperará com órgãos federais e

internacionais  visando  a  garantir  a  segurança  dos  torcedores  dentro  e  fora  dos

estádios e nos demais locais de realização dos citados eventos esportivos. Em seu

art. 4º, enumera as condições para o acesso e a permanência de qualquer pessoa

nos locais oficiais de competição. O seu art. 5º, por sua vez, autoriza a venda e o

consumo  de  bebidas  não  alcoólicas  nos  locais  de  competição  desde  que

acondicionadas ou consumidas em material plástico. Já no art. 6º, estabelece que o

Poder Executivo poderá adotar providências visando à celebração de acordos com a

Fifa  e  outros  órgãos  organizadores  do  evento.  O  art.  7º  proíbe,  nos  estádios  do

Estado, a utilização de bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para

outros fins que não o da manifestação festiva e amigável. Por fim, em seu art. 8º,

dispõe que o serviço voluntário que vier a ser prestado por pessoa física nos estádios

em  apoio  à  Fifa  constituirá  atividade  não  remunerada,  exercida  mediante  a

celebração  de  termo  de  adesão  e  não  gerará  vínculo  empregatício,  podendo  o

prestador de serviço voluntário ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente

realizar no desempenho de suas atividades.

A União, no uso de sua competência para a edição de normas gerais, editou a Lei

Federal n° 10.671, de 15/5/2003, que dispõe sobre o  Estatuto de Defesa do Torcedor,

com regras sobre o juizado do torcedor,  seus direitos, torcidas organizadas, entre

outras.  No seu art.  1°,  dispõe que  “a  prevenção da violência  nos  esportes  é  de

responsabilidade  do  poder  público,  das  confederações,  federações,  ligas,  clubes,

associações  ou  entidades  esportivas,  entidades  recreativas  e  associações  de

torcedores,  inclusive  de seus respectivos dirigentes,  bem como daqueles  que,  de

qualquer  forma,  promovem,  organizam,  coordenam  ou  participam  dos  eventos
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esportivos”.

O art. 13 da citada Lei n° 10.671 determina que “o torcedor tem direito a segurança

nos  locais  onde  são  realizados  os  eventos  esportivos  antes,  durante  e  após  a

realização  das  partidas”,  e  o  art.  13-A  estabelece  condições  de  acesso  e  de

permanência  do  torcedor  no  recinto  esportivo,  sem  prejuízo  de  outras  condições

previstas em lei. O art. 18, por sua vez, determina que “os estádios com capacidade

superior a 10.000 (dez mil) pessoas deverão manter central técnica de informações,

com infraestrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público

presente”.  Já o  art.  25  estabelece que “o controle  e  a  fiscalização do acesso do

público ao estádio com capacidade para mais de 10.000 (dez mil) pessoas deverão

contar  com  meio  de  monitoramento  por  imagem  das  catracas,  sem  prejuízo  do

disposto no art. 18 desta Lei”.

Verificamos,  portanto,  que  as  normas  gerais  sobre  segurança  e  condições  de

acesso  e  de  permanência  do  torcedor  no  recinto  esportivo  já  se  encontram

devidamente  previstas  na  legislação  federal  e,  em  razão  da  repartição  de

competências  estabelecida  na  Constituição  Federal,  devem  ser  observadas  pelos

Estados membros.

No âmbito estadual,  é  importante ressaltar  que a Administração de Estádios  do

Estado de Minas Gerais – Ademg – é autarquia criada pela Lei estadual n° 3.410, de

8/7/65, vinculada à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, com atribuição

de administrar,  direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante

convênio,  contrato ou instrumento congênere, observada a política formulada pela

respectiva Secretaria, segundo os arts.  183, II, e 185 da Lei Delegada n° 180, de

20/1/2011. Segundo a Lei estadual n° 3.410, de 1965 , ao Diretor da Ademg compete

planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades de estádios próprios ou

de terceiros.

Quanto à previsão do art. 8° da proposição, a Lei n º 9.608, de 1998, já trata da

matéria veiculada por ele. A citada lei  considera serviço voluntário a atividade não

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a

instituição  privada  de  fins  não  lucrativos,  que  tenha  objetivos  cívicos,  culturais,

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade,
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não gerando o serviço voluntário vínculo empregatício nem obrigação de natureza

trabalhista previdenciária ou afim. Em seu art. 2º, estabelece que o serviço voluntário

será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou

privada,  e  o  prestador  do  serviço  voluntário,  dele devendo constar  o  objeto  e  as

condições de seu exercício. E, por fim, em seu art. 3º, reza que o prestador do serviço

voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no

desempenho das atividades voluntárias, desde que expressamente autorizadas pela

entidade a que for prestado o serviço voluntário.

Quanto à previsão,  nos arts.  3º  e 6º,  de celebração de acordos pelo Executivo,

temos a esclarecer que cabe ao citado Poder, no exercício de seu juízo discricionário,

decidir,  segundo  as  circunstâncias,  sobre  a  necessidade  e  a  conveniência  de

celebração de acordos e convênios.

Conforme foi salientado reiteradas vezes por esta Comissão, o Poder Legislativo

não  tem  competência  para  editar  norma  autorizando  o  Poder  Executivo  a  firmar

convênio,  uma  vez  que  esta  é  uma  atividade  de  caráter  eminentemente

administrativo, sendo, portanto, da competência deste último. Nesse sentido também

dispõe  a  Carta  mineira,  no  art.  90,  inciso  XVI,  determinando  que  compete

privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio com entidade de direito

público ou privado.

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  165,  publicada  no  “Diário  da  Justiça”  de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para

firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição

Estadual, segundo o qual competia à Assembleia Legislativa “autorizar celebração de

convênio  pelo  Governo  do  Estado  com  entidade  de  direito  público  ou  privado  e

ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa

autorização,  desde  que  encaminhado  à  Assembleia  Legislativa  nos  dez  dias

subsequentes à sua celebração”.

Também não podemos deixar de lembrar que a Copa do Mundo de 2014, que será

realizada no Brasil, poderá demandar a edição de novas regras sobre o tema tendo

em vista as circunstâncias específicas do evento. Além disso, é possível verificar na
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imprensa  inúmeras  polêmicas  sobre  as  regras  propostas  pela  Federação

Internacional de Futebol Associado – Fifa – e aquelas vigentes atualmente, mais uma

razão para que se observe o disposto nas normas gerais estabelecidas pela União.

Destacamos que o Poder Executivo, no uso de suas atribuições, editou o Decreto

nº 45.592 de 2011, que cria o Comitê Gestor do Projeto Copa das Confederações de

2013  e  Copa  do  Mundo  de  2014,  ao  qual  compete  intermediar  e  coordenar  a

pactuação,  bem  como  prestar  acompanhamento  das  ações  da  Matriz  de

Responsabilidade de Minas Gerais para a Copa do Mundo; propor e acompanhar, em

caráter consultivo, as atividades e ações a serem desenvolvidas no âmbito das áreas

temáticas referidas no art. 5º e nos termos da Matriz de Responsabilidade de Minas

Gerais  para  a  Copa  do  Mundo;  articular-se  com  instituições  e  entes  federados,

especialmente com o Município de Belo Horizonte e com a União, com vistas ao

compartilhamento de esforços para cumprimento das ações destinadas à realização

da  Copa das  Confederações  de 2013  e  da  Copa  do  Mundo de  2014 da  Fifa;  e

monitorar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  pelo  Governo  do  Estado  de

Minas  Gerais,  por  intermédio  de  seus  órgãos  e  entidades,  perante  o  Comitê

Organizador Brasileiro Ltda. - Copa do Mundo FIFA 2014.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.044/2012.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  Gustavo  Valadares,  relator  –  Glaycon  Franco  –

André Quintão – Luiz Henrique – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.094/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.094/2012  estabelece  as

diretrizes para a inclusão do ensino de música nas escolas da rede estadual.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do
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Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.094/2012 estabelece as diretrizes para a inclusão do ensino

de música nas escolas da rede estadual. O objetivo dessa inclusão seria abrir espaço

para que os alunos pudessem se comunicar por intermédio da música, bem como

promover experiências de apreciação da música em seus vários contextos culturais e

históricos. Segundo a justificativa do autor, a proposição auxiliaria a implementação

da Lei Federal nº 11.769, de 18/8/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino

da música na educação básica, por explicitar as diretrizes das ações requeridas para

o seu cumprimento.

O projeto  de  lei  em  análise  apenas  dispõe  sobre  conteúdos  curriculares  e  não

resulta em aumento de despesa prevista. Do mesmo modo, não há nenhum óbice ao

exercício  da  iniciativa  legislativa  relativamente  à  matéria  por  parlamentar.  Desse

modo, não há impedimentos de ordem constitucional à sua aprovação.

Entretanto, sob o prisma da legalidade, é necessário compatibilizar o disposto no

projeto  de  lei  em  exame com  outras  normas  legais  em  vigor.  Assim,  é  oportuno

reproduzir o parágrafo 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20/12/96, conhecida como Lei

de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – , acrescido pela citada Lei Federal nº

11.769, de 2008:

“Art.  26  –  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e

estabelecimento escolar,  por  uma parte diversificada,  exigida pelas  características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

(...)

§ 2º O ensino da arte,  especialmente em suas expressões regionais,  constituirá

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a

promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

(...)



1455
____________________________________________________________________________

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente

curricular de que trata o § 2o deste artigo”.

Verifica-se  que  a  LDB estabelece  o  conteúdo  arte  como componente  curricular

obrigatório  e  a  música  como  um  de  seus  conteúdos.  Estabelece  ainda  que  a

educação musical obrigatória não é o único conteúdo do componente curricular arte.

Entretanto,  embora  determine  como  obrigatória  a  educação  musical,  a  LDB

estabelece, em seus arts. 12 e 13, salvaguardas à autonomia didático-pedagógica da

escola e à liberdade de cátedra do docente:

“Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do

seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; (...)

Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II  -  elaborar  e  cumprir  plano  de  trabalho,  segundo  a  proposta  pedagógica  do

estabelecimento de ensino”.

Trata-se  de  proteger  a  competência  do  Conselho  Estadual  de  Educação  e  do

Colegiado Escolar na administração do componente curricular e o direito do professor

de ensinar o que sabe, da forma que julgar mais adequada. Tais princípios já foram

objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu:

“São inconstitucionais o art. 2º e seu paragrafo da Lei Paulista nº 8.330/64, que

relacionou disciplinas do currículo dos cursos de ensino secundário oficial, por invadir

a  competência  do  Conselho  Estadual  de  Educação,  fixada  na  Lei  Federal  de

Diretrizes  e  Bases.  Representação  procedente  em  parte.

RP 681, Relator(a): Min. Amaral Santos, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/1969, dj 03-

10-1969”.

Embora  o  projeto  de  lei  em  exame  seja  pertinente  ao  buscar  atualizar  o

ordenamento jurídico estadual em consonância com a Lei Federal nº 11.769, de 2008,

na  forma em que foi  originalmente  apresentado  é  demasiadamente  minudente,  e

tamanho  detalhamento  invade  a  esfera  de  autonomia  reservada  pela  LDB  aos

estabelecimentos escolares e aos professores. Por essa razão, sugerimos excluir os

artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 11 do projeto original.
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Além  disso,  os  arts.  10  e  12  do  projeto  de  lei  em  análise  trazem  disposições

relativas ao regime jurídico dos servidores do Poder Executivo, ora estabelecendo

requisitos de investidura em disciplinas, ora autorizando a contratação temporária.

Como se sabe, tais conteúdos são de iniciativa privativa do Governador do Estado e,

na  forma  como  figuram  no  projeto  de  lei,  estão  em  choque  com  o  princípio  da

independência e harmonia dos Poderes, consagrado no art.  3º da Constituição da

República  e  no  art.  6° da  Constituição  do Estado.  D evem,  portanto,  ser  também

excluídos.

O art. 6º do projeto de lei em comento, por sua vez, faz menção a programas da

Secretaria de Estado de Educação sem previsão legal,  o  que justifica a exclusão

também desse artigo

Para  aperfeiçoar  o  texto  apresentado  em  vista  dos  aspectos  já  abordados,

entendemos ser pertinente a apresentação, ao final deste parecer, do Substitutivo nº

1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.094/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o ensino de música nas escolas da rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O ensino de música é obrigatório na educação básica nas escolas da rede

estadual de ensino e obedecerá às diretrizes desta lei.

Art. 2º - A música não se constituirá em disciplina exclusiva do currículo, mas em

uma das linguagens  artísticas  a  serem exploradas,  observadas  as diversidades e

peculiaridades de cada comunidade escolar.

Art. 3º – Observado o prescrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de

música buscará incentivar a compreensão da linguagem musical em sua diversidade

de manifestações:

I – por meio da assimilação de conceitos básicos musicais;

II – com a experimentação musical a partir de instrumentos melódicos e rítmicos; e
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III – com o tempo adequado para as práticas musicais.

Parágrafo único – O projeto político-pedagógico das unidades de ensino assegurará

a implementação do disposto nos incisos do “caput” deste artigo.

Art.4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião Costa, Presidente – Gustavo Valadares, relator – Luiz Henrique – André

Quintão – Glaycon Franco – Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.119/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe altera a

Lei nº 11.871, de 21/8/95, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da

rede pública estadual.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  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

O projeto de lei em estudo propõe a alteração da Lei nº 11.871, de 21/8/95, que

dispõe  sobre  o  programa  de  alimentação  escolar  da  rede  pública  estadual.  A

alteração proposta, se aprovada, estabelecerá que é direito dos professores o acesso

à alimentação fornecida aos alunos nas mesmas condições a eles ofertadas. O autor,

em sua justificação, reporta-se às diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de

Alimentação  Escolar  –  Pnae  – para  afirmar  que  não  há,  na  legislação  federal,

vedação ao consumo dos alimentos adquiridos pelo referido Programa pelo corpo

docente.

A alimentação escolar  é financiada, em parte, com recursos oriundos do Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação -  FNDE -  e,  em parte,  com recursos
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estaduais. A oferta de alimentos adquiridos com recursos do FNDE deve observar o

disciplinamento  estabelecido  no  plano  federal,  em  especial  na  Lei  nº  11.947,  de

16/6/2009;  no  Decreto  Federal  nº  6.447,  de  7/5/2008,  e  na  Resolução nº  38,  de

16/7/2009,  do  Conselho  Deliberativo  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da

Educação.  O desatendimento  aos parâmetros  estabelecidos nas  referidas normas

implica aplicação irregular de recursos federais e pode sujeitar os gestores públicos a

graves sanções.

Isso posto, no tocante à proposta de estender o direito de acesso à alimentação

escolar aos professores, cumpre registrar que as citadas normas federais são bem

claras ao definir que o público-alvo do programa são os alunos. Assim dispõem os

arts. 3 e 4 da Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009:

“Art. 3º – A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e

dever  do  Estado e  será  promovida  e  incentivada com vistas  ao  atendimento das

diretrizes estabelecidas nesta Lei. (...)

Art. 4º – O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - tem por objetivo

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por

meio  de ações  de educação  alimentar  e  nutricional  e  da  oferta  de  refeições que

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”.

A Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, também é específica ao identificar o

público-alvo dos repasses:

“Art. 5º – Serão atendidos pelo PNAE os alunos matriculados na educação básica

das  redes públicas  federal,  estadual,  do  Distrito  Federal  e  municipal,  inclusive  as

escolas localizadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de quilombos, em

conformidade com o censo escolar realizado pelo Instituto Nacional  de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP -, no ano anterior ao do atendimento.

(…)

Art.  30 –  A transferência dos recursos financeiros do orçamento  do FNDE para

execução  do  PNAE,  em  caráter  complementar  aos  aportados  pelas  Entidades

Executoras, será feita automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio,

ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, nos termos do disposto na Lei n°
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11.947/2009, de forma a garantir, no mínimo, uma refeição diária ao público-alvo do

Programa, e sua operacionalização processar-se-á da seguinte forma:

I – O montante de recursos financeiros destinados a cada Entidade Executora para

atender aos alunos definidos no art. 5° desta Resol ução será o resultado da soma

dos  valores  a  serem  repassados  para  cada  aluno  atendido  (creche,  pré-escola,

ensino  fundamental,  ensino  médio,  educação  de  jovens  e  adultos,  indígenas  e

quilombolas), as quais serão calculadas utilizando-se a seguinte fórmula: VT = A x D x

C, sendo: VT = Valor a ser transferido; A = Número de alunos; D = Número de dias de

atendimento; C = Valor per capita para a aquisição de gêneros para o alunado”.

Portanto, não resta dúvida que o propósito estabelecido no projeto de lei em análise

não  pode  ser  alcançado  com  a  utilização  dos  recursos  federais  destinados  à

alimentação escolar.

Além disso, mesmo que a matéria já não estivesse disciplinada no plano federal, a

proposta em tela não seria viável por apresentar vício de iniciativa. Isso porque o

projeto de lei trata de matéria administrativa e interfere na esfera de organização do

Poder Executivo, estabelecendo uma obrigação na forma de administração de seus

órgãos. O art. 90, inciso XIV, da Constituição Estadual, assim dispõe:

“Art. 90 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XIV  –  dispor,  na  forma  da  lei,  sobre  a  organização  e  a  atividade  do  Poder

Executivo”.

A interferência do Poder Legislativo na esfera de competência exclusiva do Chefe

do Executivo resulta em transgressão ao princípio da independência e harmonia entre

os Poderes, previsto no art. 6º, “caput”, da Constituição do Estado.

Por  fim,  a  proposição acarretaria  aumento  de  despesas  públicas  sem a  devida

previsão orçamentária, contrariado o art. 161, I, da Constituição do Estado, o qual

veda o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  pela  ilegalidade  e  pela

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3.119/2012.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.
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Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Luiz Henrique - Bruno

Siqueira - André Quintão (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.145/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  a  proposição  em  epígrafe  visa

estabelecer  regras  sobre  o  limite  máximo  de  tempo  de  atraso  permitido  para  o

fornecedor entregar imóvel adquirido pelo consumidor antes do término da obra.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  11/5/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  preliminarmente  a  proposição  ora

apresentada quanto à 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 3.145/2012 fixa um prazo máximo de tolerância de cento e vinte

dias, a contar da data pactuada em contrato, para entrega de imóvel adquirido antes

do término da obra.

Além disso, a proposição determina que o fornecedor encaminhe periodicamente

aos  consumidores  adquirentes  de  unidades  de  imóveis  autônomas  relatórios

informativos sobre o andamento das obras, com intervalo máximo de cento e vinte

dias.

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa compensatória e de multa moratória,

além  das  sanções  administrativas  e  penais  dispostas  no  Código  de  Defesa  do

Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 1990), em caso de descumprimento do prazo

estabelecido no seu art. 3º.

O  autor  justifica  a  apresentação  da  proposição  afirmando  que,  em  razão  da

demanda crescente do ramo da construção civil no Estado, é necessário que sejam

estabelecidas regras próprias destinadas a regular situações de inadimplemento do

fornecedor,  tendo  em  vista  que  o  comprador  em  atraso  com  quaisquer  de  suas

obrigações sujeita-se ao pagamento de multa e juros.
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No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da

proposição. 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 e defesa do consumidor,

matéria de competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e da União (art.

24, inciso VIII, da Carta da República).

No que tange ao art. 2º da proposição, que estabelece o intervalo máximo de cento

e  vinte  dias  para  o  fornecedor  encaminhar  os  relatórios  informativos  sobre  o

andamento das obras aos consumidores adquirentes, verifica-se a necessidade de

sua adequação aos ditames da Lei Federal nº 4.591, de 1964, em seu art. 43, inciso I,

tendo em vista que esta fixa prazo diverso para a referida obrigação.

Já o art. 4º do projeto, que prevê a aplicação de multa compensatória e de multa

moratória em caso de descumprimento do prazo estabelecido no art.  3º,  deve ser

suprimido da proposição, visto que constitui intervenção estatal indevida na liberdade

de contratar, constituindo, assim, afronta ao princípio da autonomia privada.

Nas hipóteses de descumprimento pelo fornecedor  dos prazos estabelecidos na

proposição em análise, devem ser observadas as sanções estabelecidas no Código

de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a fim de aprimorar a proposição, bem como de adequá-la à técnica

legislativa, apresentamos as Emendas nº 1, nº 2 e nº 3, ao final redigidas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.145/2012 com as Emendas n° 1 , nº 2 e nº 3, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 2º do projeto, a expressão “com intervalo máximo de cento e

vinte dias” por “com intervalo mínimo de seis meses”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 4º do projeto.
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EMENDA Nº 3

Suprima-se,  no  art.  5º  do  projeto,  a  expressão  “além  das  sanções  nela

estabelecidas”.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  –  André  Quintão,  relator  –  Luiz  Henrique  –  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.211/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 254/2012, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por escopo alterar dispositivo da Lei

nº 20.022, de 5/1/2012.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Lei nº 20.022, de 2012, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São

João del-Rei imóvel com área de 3.917,83m2, situado nesse Município, para abrigar a

Câmara  Municipal.  Em  seu  art.  2º,  essa  norma  prevê  que  o  bem  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.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.211/2012 retificar a descrição e os dados do imóvel,

cuja  autorização  para  doação  foi  objeto  da  citada  lei,  de  modo  a  possibilitar  a

implementação da finalidade pública pelo Município. Dessa forma, seu art. 1º propõe

a alteração do art. 1º da referida lei, com a finalidade de autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São João del-Rei o imóvel com área de 988m2 e edificação com

área total de 871,87m2, situado nesse Município e registrado sob o nº 30.195, à ficha

1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei,

para  instalação  da  Câmara  Municipal,  em  substituição  ao  imóvel  previsto
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anteriormente.

É  importante  ressaltar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública

prepondera o que é conveniente para a coletividade. Como a finalidade pública foi

mantida, entendemos que não há óbice à alteração pretendida.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.211/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria as carreiras

de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde no âmbito da Secretaria de Estado

de Saúde, e de Médico Perito no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1, 2, 4 a 16, 18 a 20, 30 e a Subemenda

nº 1 à Emenda nº 3, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer de 2º

turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição  em  análise  propõe  a  criação  da  carreira  de  Médico  da  Área  de

Atenção à Saúde na Secretaria de Estado da Saúde, e de Médico Perito, no Grupo de

Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria Político-Institucionais do

Poder Executivo, instituído pela Lei nº 15.470, de 13/1/2005, e institui o Prêmio por

Desempenho de Metas - PDM - para os servidores designados para as atividades de

regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema Único de
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Saúde - SUS.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  do  projeto,  destaque-se  que  as  medidas

propostas  implicam  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,  estando,

portanto, condicionadas 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 nº 076/2012. Foi informado que o impacto financeiro anual decorrente

da  transformação  dos  cargos  existentes  será  de  R$67.795.745,83.  Já  o  impacto

financeiro  anual  potencial  em  virtude  da  criação  de  novos  cargos  será  de

R$20.774.575,49.  Em  relação  às  demais  disposições  contidas  no  projeto  de  lei,

informou-se que serão utilizados recursos provenientes do orçamento do Ministério

da Saúde,  por  isso não haverá  acréscimos  à folha de pagamento  de pessoal  do

Poder  Executivo.  Conforme  a  mensagem  de  encaminhamento  do  projeto,  o

pagamento mensal do Prêmio de Desempenho por Metas para servidores designados

para  funções  gratificadas  de  auditoria  assistencial  do  SUS  e  de  regulação  da

assistência  à  saúde  será  “custeado  com  recursos  federais  oriundos  do  Bloco  de

Gestão do Pacto pela Saúde”.

A Secretária também se manifestou sobre a existência de dotação orçamentária

suficiente  para  arcar  com  as  despesas  previstas,  sobre  a  compatibilidade  com  o

Plano Plurianual  de Ação Governamental,  com a Lei  de Diretrizes  Orçamentárias,

com a Lei  Orçamentária Anual  e sobre o  atendimento das disposições da Lei  de

Responsabilidade  Fiscal.  Informou  a  dirigente  que  existe  dotação  suficiente  para
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atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e

que  a  incorporação  desses  valores  à  folha  de  pagamento  do  Estado  se  mostra

orçamentária e financeiramente conforme às leis supracitadas. Além disso, afirmou

que  a  proposição  está  em  conformidade  com  os  limites  de  despesa  de  pessoal

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Durante  a  tramitação  do  projeto,  também  foi  proposta  alteração  dos  valores

constantes  na  tabela  remuneratória  dos  atuais  servidores  da  carreira  de  Médico

Perito.  Segundo  informações  encaminhadas  a  esta  Casa  pelo  Chefe  do  Poder

Executivo,  o  impacto  financeiro  decorrente  da  aplicação  da  nova  tabela  é  de

R$653.342,13 e, caso sejam providos todos os cargos que serão criados para esta

carreira, será de R$600.150,41, ambos para o período de um exercício.

O Governador do Estado também informou que os valores do impacto financeiro

decorrentes da alteração proposta “estão em conformidade com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias,  bem como com os limites  de  despesas determinados pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal” e que “as despesas decorrentes da referida emenda não

afetarão as metas de resultados fiscais”.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  1º  quadrimestre  de  2012,

publicado no jornal “Minas Gerais” - Diário do Executivo, em 30/5/2012, 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.

Destaque-se ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias. A LDO em vigor concede essa autorização em seu art. 14.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.745/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente e relator - Antônio Júlio - Ulysses Gomes - Romel Anízio.
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PROJETO DE LEI Nº 2.745/2011

(Redação do Vencido)

Cria as carreiras de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde no âmbito da

Secretaria  de  Estado  de Saúde,  e  de  Médico  Perito  no  âmbito  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, altera as Leis nº 15.462 e nº 15.470, ambas de 13

de janeiro de 2005, a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e a Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XX:

“Art. 1º - (...)

XX - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  2º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  3º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “f”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

f) Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art.  3º  -  Fica acrescentado ao inciso I  do  art.  9º  da Lei  nº  15.462,  de 2005,  a

seguinte alínea “e”:

“Art. 9º - (...)

I - (...)

e)  vinte horas  para os  ocupantes de  cargos da carreira de  Médico da Área de

Gestão e Atenção à Saúde.”.

Art. 4º - O inciso V do art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

V - para as carreiras de Médico, Médico da Área de Hematologia e Hemoterapia e

Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde;”.

Art. 5º - O § 3º do art. 18 da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 18 - (...)
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§ 3º - Para fins de ingresso e promoção nas carreiras de Médico, Médico da Área

de Hematologia e Hemoterapia e Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde de

que trata esta lei, 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 residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  6º  -  Ficam transformados setecentos e oitenta e oito  cargos da carreira de

Analista de Atenção à Saúde e duzentos e seis cargos da carreira de Especialista em

Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, ocupados por

servidores no exercício da função de médico, lotados na Secretaria de Estado de

Saúde - SES - , em novecentos e noventa e quatro cargos da carreira de Médico da

Área de Gestão e Atenção à Saúde.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos das carreiras de Analista de Atenção à Saúde e de Especialista

em Políticas e Gestão da Saúde, constantes nos itens I.1.4 e I.1.5 do Anexo I da Lei

nº 15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente, de 985 e 2.259.

Art. 7º - Ficam criados quatrocentos e noventa e seis cargos de provimento efetivo

da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, instituída por esta lei.

Art. 8º - Os cargos correspondentes às funções públicas da carreira de Especialista

em Políticas e Gestão de Saúde e Analista de Atenção à Saúde, no exercício da

função  de  médico,  cujos  detentores  tiverem  sido  efetivados  em  decorrência  do

disposto nos arts.  105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais  Transitórias,

acrescentados pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam

transformados em trezentos e quarenta e três cargos da carreira de Médico da Área

de Gestão e Atenção à Saúde, lotados na SES.

Parágrafo único - Passam a integrar a carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde os servidores efetivados em decorrência da Lei Complementar nº

100, de 2007, em exercício da função de médico, cujos cargos estiverem lotados na

SES.

Art. 9º - Os ocupantes de cargos e os detentores de função pública de Especialista

em Políticas e Gestão de Saúde e Analista de Atenção à Saúde transformados em
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cargos e funções públicas da carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à

Saúde cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art. 10 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, o item I.1.6, nos

termos do Anexo I desta lei.

Art. 11 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, o item II.1.6, com

a seguinte redação:

“II.1.6 - Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde: participar de todos os atos

pertinentes  ao  exercício  da  medicina,  aplicando  métodos  aceitos  e  reconhecidos

cientificamente,  desempenhando  tarefas  que  exijam  aplicação  de  conhecimentos

especializados  de  medicina,  bem  como  estudar,  orientar,  implantar,  coordenar  e

executar projetos e programas especiais de saúde pública, no âmbito de atuação da

SES e do SUS.”.

Art. 12 - A tabela constante no Anexo III da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar

na forma do Anexo II desta lei.

Art. 13 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção à Saúde é a constante no Anexo III desta lei.

Art. 14 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 6º desta lei

será  posicionado,  por  meio  de  Resolução  Conjunta  do  Secretário  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Saúde, na estrutura da carreira

de que trata o item I.1.6 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, acrescentado por esta

lei, de acordo com a correlação constante no Anexo IV desta lei.

§ 1º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de trinta horas, será

posicionado no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta

lei, não acarretando redução no seu vencimento básico.

§ 2º - O servidor de que trata o “caput”, posicionado na tabela de quarenta horas,

será posicionado no mesmo nível em que se encontrar na data de publicação desta

lei, no grau correspondente ao vencimento básico igual ou imediatamente superior.

§ 3º - Caso o vencimento básico percebido na data de publicação desta lei seja

superior  ao  valor  do  vencimento  básico  final  do  nível  da  tabela  em  que  for

posicionado, o servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal, sujeita

exclusivamente  à  atualização  decorrente  da  revisão  geral  da  remuneração  dos
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servidores estaduais.

§ 4º -  A vantagem pessoal  decorrente da aplicação do § 3º  será incorporada à

remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e somente servirá de base de

cálculo para o 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.

Art. 15 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XII:

“Art. 1º - (...)

XII - Médico Perito.”.

Art. 16 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II  -  na Seplag, na CGE, na Segov, na Secretaria de Estado de Casa Civil  e de

Relações Institucionais, no ERMG-BR, no ERMG-RJ, na AGE, no Gabinete Militar do

Governador e na Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, cargos das carreiras

de:

a) Agente Governamental;

b) Gestor Governamental; e

c) Médico Perito.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 8º da Lei nº 15.470, de 2005, o seguinte inciso III:

“Art. 8º - (...)

III - vinte horas para os ocupantes de cargos da carreira de Médico Perito.”.

Art. 18 - O inciso III do art. 10 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

III - para as carreiras de Gestor Governamental e Médico Perito:”.

Art. 19 - O § 4º do art. 17 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - (...)

§ 4º - Para fins de ingresso e promoção na carreira de Médico Perito de que trata

esta  lei,  os  títulos  de  especialidade  médica  reconhecidos  por  convênio  entre  o
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Conselho Federal de Medicina - CFM -, a Associação Médica Brasileira - AMB - e a

Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM - equivalem à residência médica,

bem como à pós-graduação “lato sensu”.”.

Art.  20  -  Ficam  transformados  vinte  e  nove  cargos  da  carreira  de  Gestor

Governamental, de que trata a Lei nº 15.470, de 2005, ocupados por servidores no

desempenho  da  função  de  Médico  Perito,  lotados  na  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - , em vinte e nove cargos da carreira de Médico

Perito.

Parágrafo único - Em função da transformação de cargos de que trata o “caput”, a

quantidade de cargos da carreira de Gestor Governamental, constantes no item I.2.2

do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser de setecentos e setenta e sete.

Art.  21  -  Ficam  criados  duzentos  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Médico Perito, instituída por esta lei.

Art.  22  -  Os cargos correspondentes às  funções públicas da carreira de Gestor

Governamental, no exercício da função de Médico Perito, cujos detentores tiverem

sido  efetivados  em  decorrência  do  disposto  nos  arts.  105  e  106  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda à Constituição

nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam transformados em oito cargos da carreira de

Médico Perito, lotados na Seplag.

Art. 23 - O inciso III do § 2º do art. 45 da Lei nº 15.470, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 45 - (...)

§ 2º - (...)

III  -  vinte horas para os  servidores ocupantes de cargos da carreira de Médico

Perito, lotados na Seplag.”.

Art. 24 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, o item I.2.3, nos

termos do Anexo V desta lei.

Art. 25 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, o item II.2.3, com

a seguinte redação:

“II.2.3 - Médico Perito:

Realizar perícias médicas, exames médico-ocupacionais, inspeção em ambiente de
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trabalho  e  emitir  pareceres  e  laudos  médico-periciais.  Ministrar  treinamentos  em

perícia médica e saúde ocupacional. Elaborar, implementar e participar de programas

de  perícia  médica  e  saúde  ocupacional.  Atuar  como assistente-técnico  do  Poder

Executivo nas perícias judiciais. Executar outras atividades, na sua área de atuação,

correlatas  ao  cargo  e  compatíveis  com as  atribuições  definidas  no  item II.2.2  do

Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005, conforme orientação superior.”.

Art. 26 - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.470, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo VI desta lei.

Art. 27 - A tabela de vencimento básico da carreira de Médico Perito é a constante

no Anexo VII desta lei.

Art. 28 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos do art. 20 desta lei

será posicionado, por meio de resolução da Seplag, na estrutura da carreira de que

trata o item I.2.3, acrescentado por esta lei ao Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, de

acordo com a correlação constante no Anexo VIII desta lei.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput”  será posicionado no mesmo

nível e grau em que se encontrar na data de publicação desta lei, não acarretando o

posicionamento redução no seu vencimento básico.

Art.  29 -  Os ocupantes de cargos e os  detentores de função pública de Gestor

Governamental transformados em cargos e funções públicas da carreira de Médico

Perito cumprirão jornada de trabalho de vinte horas semanais.

Art. 30 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde e de auditoria assistencial do Sistema

Único de Saúde - SUS -, será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.

§ 1º -  Somente poderá ser designado para o exercício das atividades a que se

refere o "caput":

I - o ocupante de cargo de provimento efetivo ou o detentor de função pública, a

que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 2005, que institui  as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo; e

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade
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municipal, estadual ou federal integrante do SUS ou detentor de função pública, nos

termos do art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 2º - Ficam mantidas as designações de autoridades sanitárias feitas até a data de

publicação desta lei.

§ 3º -  A designação de servidor prevista no “caput”  será feita conforme critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES, respeitadas as seguintes

condições:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos em lei;

II  -  garantia  de  prerrogativas  que  assegurem  o  pleno  exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  garantia  de  exercício  independente  e  autônomo  da  atividade,  incluindo  a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre caso em análise;

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

a) processo de seleção interna;

b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

c) habilitação com qualificação específica;

d) habilitação em nível superior de escolaridade;

e) proibição de designação de servidor público proprietário, administrador, quotista,

sócio ou dirigente de empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de

bens ao SUS;

f)  proibição  de  designação  para  as  áreas  de  vigilância  sanitária  e  vigilância

epidemiológica e ambiental de servidor público empregado de empresa ou instituição

prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

g)  proibição  de  que  servidor  designado  como  autoridade  sanitária  na  área  de

auditoria  assistencial  exerça  a  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§  4º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência à saúde e em auditoria assistencial do SUS, com periodicidade de um

ano, a ser regulamentada por resolução conjunta da Seplag e da SES.
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§ 5º -  A revogação da designação de servidor  de que trata o “caput”  terá seus

critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES e condiciona-se a

uma das seguintes ocorrências:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses entre o servidor designado e a administração;

III  -  resultado da avaliação de desempenho individual do servidor inferior  à nota

mínima exigida para que o seu desempenho seja considerado satisfatório, nos termos

da legislação vigente;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à SES;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

Art. 31 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado aos

servidores  públicos  integrantes  do  SUS,  designados  para  o  exercício  da  função

gratificada de regulação da assistência à saúde e da auditoria assistencial do SUS.

§ 1º - O PDM será pago mensalmente e custeado com recursos federais oriundos

do Bloco de Gestão do Pacto pela Saúde, ou fonte que venha suceder, condicionada

a disponibilidade financeira, conforme critérios estabelecidos por resolução conjunta

da Seplag e da SES.

§ 2º - Os critérios para aferição dos valores do PDM serão definidos por meio de

resolução conjunta da Seplag e da SES.

Art. 32 - O valor do PDM observará os seguintes limites:

I - autoridade sanitária em regulação da assistência à saúde:

a)  Coordenadores  Estaduais:  Prêmio  fixo  no  valor  de  R$2.500,00  (dois  mil  e

quinhentos reais);

b)  Coordenadores Macrorregionais:  Prêmio fixo no valor de R$3.375,00 (três mil

trezentos e setenta e cinco reais); e

c) Médico Plantonista: Prêmio fixo de R$2.000,00 (dois mil reais) e prêmio variável

no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).”.

II - autoridade sanitária em auditoria assistencial do SUS: Prêmio variável no valor
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de até R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para Auditores Assistenciais.

Art. 33 - Os recursos destinados ao pagamento da prêmio variável do PDM a que

se  refere  o  art.  32  serão  distribuídos  entre  os  servidores  considerando-se

exclusivamente  o  resultado  da  pontuação  obtida  na  avaliação  de  desempenho

específica para autoridade sanitária, conforme critérios estabelecidos por resolução

conjunta da Seplag e da SES.

§ 1º - Até que seja realizada a primeira avaliação específica da autoridade sanitária,

o valor  do PDM será aferido exclusivamente considerando a nota da avaliação do

Acordo de Resultados conferido à Superintendência de Regulação Assistencial, ou à

unidade decorrente de sua transformação que tenha competências correlatas.

§  2º  -  Os  resultados  da  avaliação  de  desempenho  específica  para  autoridade

sanitária,  computados  anualmente,  serão  convertidos  em  pontuação,  conforme

previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos prêmios de que

trata o art. 33.

Art. 34 - Fará jus aos prêmios de que trata o art. 32 somente o servidor que tiver

alcançado o nível mínimo de desempenho previsto em regulamento.

Art.  35 -  A percepção do PDM disposto no art.  32 não impede a percepção do

prêmio de produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art.  36  -  O  PDM  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 37 - Ficam extintas cinco Funções Gratificadas de Regulação de Assistência à

Saúde-Especialista  e  criadas  cinco  Funções  Gratificadas  de  Regulação  de

Assistência à Saúde-Médico Plantonista.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no “caput”, a tabela constante no item

II.3 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo IX desta lei.

Art. 38 - Fica alterado o art. 12 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  12  -  As  atividades  de  vigilância  sanitária  e  de  vigilância  epidemiológica  e

ambiental serão exercidas pela autoridade sanitária a que se refere os incisos IV, V e
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VI do art. 20 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de

Saúde do Estado de Minas Gerais, designada por ato do Secretário de Estado de

Saúde.”.

Art. 39 -  Fica extinto o Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS - PPAUD -,

instituído pelo art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005.”.

Art. 40 - O “caput” e os §§ 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu § 2º:

'Art. 15 - Ficam instituídos o Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS

-, e o Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA -,

destinados  aos  servidores  públicos  designados  como autoridade  sanitária  para  o

exercício  das  atividades  de  vigilância  sanitária  e  vigilância  epidemiológica  e

ambiental.

( ...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS e do PPVEA serão

definidos em regulamento.

§  4º  -  O  PPVS e  o  PPVEA não  são  devidos  em  caso  de  indisponibilidade  de

recursos para pagamento parcial ou integral.'.

Art. 41 - Fica alterado o art. 17 da Lei nº 15.474, de 2005, que passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  17  -  A percepção  dos  Prêmios  de  Produtividade  dispostos  no  art.  15  não

impede a percepção do prêmio de produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600,

de 1º de julho de 2008.”.

Art. 42 - Fica alterado o art. 19 da Lei nº 15.474, de 28 de 2005, que passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 19 - O Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária - PPVS-, e o Prêmio de

Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - PPVEA - não se incorporam

à remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do servidor,  não

servindo  de  base  de  cálculo  para  outro  benefício  ou  vantagem  nem  para  a

contribuição à seguridade social.”.

Art. 43 - Ficam revogados os §§1º e 2º do art. 8º da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro

de 2005 e o art. 14 da Lei 15.474, de 28 de janeiro de 2005.
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Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 10 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.1 - (…)

I.1.6 - MÉDICO DA ÁREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde, carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

ANEXO II

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das

Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde

* - O Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e

das Funções Públicas Não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

ANEXO III

(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE

GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico da Área de Gestão e

Atenção  à  Saúde,  carga  horária  20  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 28.6.2012.
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ANEXO IV

(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA POSICIONAMENTO

* - O Anexo IV,  a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2012, contendo a

Tabela de Correlação para Posicionamento, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 28.6.2012.

ANEXO V

(a que se refere o art. 24 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº

15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria,

Auditoria e Político-Institucionais

(...)

I.2 - (…)

I.2.3 - Carreira de Médico Perito

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Médico Perito, carga horária 20 horas semanais, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 26 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 43 da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públicas pela Emenda

à Constituição nº 49/2001 e de Funções Públicas não Efetivadas

(...)

III.2 - Seplag, AGE, Segov, AUGE, ERMG-BR e ERMG-RJ e Gabinete Militar do

Governador

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes da Efetivação de Funções Públicas pela

Emenda à Constituição nº 49/2001 e de Funções Públicas não Efetivadas da Seplag,

AGE,  Segov,  AUGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  e  Gabinete  Militar  do  Governador  foi
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publicado no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 27 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE MÉDICO PERITO

Carga horária de trabalho: 20 horas semanais

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Médico Perito, carga horária 20

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 27 da Lei nº , de de de 2012)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA POSICIONAMENTO

* - O Anexo VIII,  a que se refere o art. 27 da Lei nº , de de de 2012, contendo a

Tabela de Correlação para Posicionamento, foi publicado no “Diário do Legislativo”,

de 28.6.2012.

ANEXO IX

(a que se refere o art. 38 da Lei nº , de de de 2012)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

II.3 - TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE REGULAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À

SAÚDE

(a que se refere o inciso I do art. 11 da Lei Delegada nº 174 de 26 de janeiro de 2007)

* - A Tabela de Funções Gratificadas de Regulação da Assistência à Saúde, a que

se refere o inciso I do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 28.6.2012.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 2.781/2012 cria o Fundo

Estadual de Café - Fecafé.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma  do  Substitutivo  n° 1,  retorna  a  matéria  a  esta

Comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado
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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 em tela pretende instituir o Fundo Estadual de Café – Fecafé. No 1°

turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, o qual incorporou as 14

emendas  apresentadas,  com  exceção  das  Emendas  n°s  11  e  12,  acrescentou

dispositivo sobre a transferência de recursos do Fundo ao Tesouro Estadual  para

pagamento integral  ou parcial  de serviço e amortização e corrigiu impropriedades

técnicas do projeto, como a divisão em capítulos.

Durante as discussões da matéria no 2° turno, o Dep utado Antônio Júlio apresentou

sugestão de emenda para estender a transferência de crédito presumido garantido

pelo art. 17 da Lei nº 6.763, de 1975, também para o estabelecimento exportador que

efetuar a industrialização do café, ainda que parcial, em estabelecimento próprio ou

de terceiros. A redação atual garante a transferência apenas para a cooperativa ou

para o estabelecimento industrial. No entender do Deputado, a medida beneficiará o

estabelecimento exportador que se encontra em “guerra” por mercado, por não ter as

mesmas vantagens competitivas das cooperativas e dos estabelecimentos industriais.

Já o Deputado Antônio Carlos Arantes apresentou duas propostas de emenda. A

primeira  inclui  no  rol  dos  componentes  do  Grupo  Coordenador  do  Fecafé  um

representante  do  Conselho  Nacional  do  Café  –  CNC  –  e  um  representante  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG. A segunda atualiza o

limite de renda que caracteriza o pequeno produtor no art. 17, § 3° da Lei n° 6.763, de

1975, conforme o estabelecido na Lei Complementar Federal n° 123, de 2006.

Entendemos  que  as  emendas  aprimoram  o  projeto,  aliviando  a  carga  tributária

imposta às exportadoras do café e ao pequeno produtor e trazendo para o Grupo

Coordenador do Fundo a importante participação do CNC e da ALMG, que já atua

intensamente  na  área  por  meio  de  sua  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.781/2012, no
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2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O § 1º do art. 17 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 17 – (...)

§ 1º – Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis fica

assegurado,  nos  termos  e  condições  do  regulamento,  tratamento  tributário

diferenciado que inclua  isenção nas operações internas destinadas a contribuinte,

simplificação  da  apuração  do  imposto  nas  demais  operações  e  transferência  de

crédito presumido para a cooperativa, para o estabelecimento exportador que efetuar

a  industrialização  do  café,  ainda  que  parcial,  em  estabelecimento  próprio  ou  de

terceiros,  ou  para  o  estabelecimento  industrial,  em  substituição  ao  imposto

efetivamente cobrado nas operações anteriores à saída isenta.'.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se ao art. 18 os seguintes incisos XIV e XV:

“Art. 18 - (…)

XIV – Conselho Nacional do Café – CNC –;

XV – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O inciso III do § 3° do art. 17 da Lei n°  6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. - 17 (…)

§ 3° - (…)

III  -  tenha  receita  bruta  anual  igual  ou  inferior  ao  limite  estabelecido  para  as

microempresas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro

de 2006.”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente – Ulysses Gomes, relator – Antônio Júlio – Romel Anízio.
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PROJETO DE LEI Nº 2.781/2012

(Redação do Vencido)

Institui o Fundo Estadual de Café – Fecafé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o Fundo Estadual de Café – Fecafé –, observado o disposto

na Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006 , com a finalidade de promover

o  desenvolvimento  econômico e  social,  a  competitividade e a  sustentabilidade da

cadeia produtiva do café.

Parágrafo único – Para os  efeitos  desta lei,  a  denominação Fundo Estadual  de

Café, a sigla Fecafé e o termo “Fundo” se equivalem.

Art.  2° – O Fecafé tem por objetivo dar suporte fin anceiro a planos, programas,

projetos e ações relacionadas à cadeia produtiva do café no Estado.

Art. 3° – São recursfundoos do Fecafé:

I – retornos do principal e encargos dos financiamentos com recursos do Fundo;

II – doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

III – recursos provenientes de operações de crédito interno e externo, firmadas pelo

Estado e destinadas ao Fundo;

IV – receitas oriundas de multas aplicadas a beneficiários dos recursos, nos casos

de irregularidades por eles praticadas;

V – o resultado das aplicações financeiras de seus recursos;

VI – recursos previstos na Lei Orçamentária Anual;

VII – outros recursos.

§ 1° –  O superávit  financeiro  do  Fecafé,  apurado ao  término de cada exercício

fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos

exercícios seguintes, na forma estabelecida no art. 15 da Lei Complementar n° 91, de

2006.

§ 2° – O Fecafé transferirá ao Tesouro Estadual rec ursos para pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  Fundo,  na  forma  e  nas  condições

estabelecidas em regulamento.
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Art. 4° – Poderão ser beneficiários do Fecafé:

I – pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, participantes da cadeia

produtiva do café no Estado;

II  –  pessoas  jurídicas  de  direito  público,  estaduais  ou  municipais,  observada  a

legislação em vigor;

III – consórcios intermunicipais, regularmente constituídos, que tenham por objetivo

atuar nas áreas do desenvolvimento da cadeia produtiva do café;

IV – pessoas jurídicas de direito  privado,  sem finalidade lucrativa,  dedicadas às

atividades da cadeia produtiva do café;

V – empresas públicas  que desenvolvam projetos,  programas  e  ações voltadas

para o fortalecimento da cadeia produtiva do café.

Art. 5° – O Fecafé exercerá as seguintes funções:

I – programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis, para

implantação de programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento da

cadeia produtiva do café;

II – de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de

investimentos, visando ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do café;

III – de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de operações ou

projetos relacionados à cadeia produtiva do café.

Art.  6° – O Fecafé, de natureza e individualização contábeis, terá seus recursos

aplicados nas seguintes modalidades:

I  –  não  reembolsável,  limitados  a  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  recursos

disponíveis para cada exercício,  para pagamento de elaboração e implantação de

planos, programas, projetos e ações que promovam o desenvolvimento econômico e

social, a competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, incluindo

subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, nos termos da Lei n° 16.745, de 28

de junho de 2007, que sejam de comprovado mérito e viabilidade técnica analisada e

aprovada pelo Grupo Coordenador;

II – reembolsável, para elaboração de projetos, realização de investimentos fixos e

aquisição  de  equipamentos,  em  projetos  ou  empreendimentos  que  promovam  o

desenvolvimento  econômico  e  social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da
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cadeia  produtiva  do  café,  que  sejam  de  comprovado  mérito  e  viabilidade técnica

analisada  e  aprovada  pelo  Grupo  Coordenador  e  de  comprovada  viabilidade

econômica e financeira, analisada e aprovada pelo agente financeiro;

III – como contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito

ou  em  instrumentos  de  cooperação  financeira  que  tenham  como  objeto  o

financiamento de programas e projetos de desenvolvimento sustentável  da cadeia

produtiva do café.

Parágrafo único – Do total dos recursos não reembolsáveis reservados anualmente

ao Fecafé, 1,5% (um vírgula cinco por cento) será destinado à Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa –, observada a vedação expressa

no inciso III do art. 5° da Lei Complementar n° 91,  de 2006.

Art. 7° – São administradores do Fecafé:

I – o gestor;

II – o agente executor;

III – o agente financeiro;

IV – o Grupo Coordenador.

Parágrafo  único  –  As  competências  dos  administradores  do  Fecafé  são  as

estabelecidas na na Lei Complementar n° 91, de 2006 .

Art. 8º – A Seapa exercerá as funções de gestor e de agente executor do Fecafé,

competindo-lhe:

I – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fecafé,

antes de sua aplicação;

II – apresentar a prestação anual de contas do Fecafé ao Tribunal de Contas do

Estado, bem como outros demonstrativos por este solicitados a partir  de relatórios

elaborados pelo agente financeiro;

III  – organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar sua

aplicação;

IV – responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico dos programas

e projetos.

Art. 9º – Na definição da aplicação de recursos reembolsáveis de que trata o inciso

II do art. 6° desta lei, na forma de empréstimos pa ra investimentos, serão observadas



1484
____________________________________________________________________________

as seguintes prioridades:

I – a modernização da infraestrutura de produção e de processamento, bem como

da industrialização da produção dos cafeicultores nas propriedades dos beneficiários

do Fundo;

II – a adoção de tecnologia e processos de gestão que aumentem a qualidade e a

competitividade da cadeia produtiva do café;

III – a adequação das propriedades cafeeiras à sustentabilidade socioeconômica e

ambiental;

IV – a aquisição e adaptação de veículos destinados ao transporte de trabalhadores

rurais;

V – outras prioridades definidas pelo Grupo Coordenador.

Art. 10 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:

I – valor do financiamento limitado a 90% (noventa por cento) do investimento fixo e

semifixo e da aquisição de equipamentos;

II – prazo total de, no máximo, oitenta e quatro meses, incluídas a carência e a

amortização;

III – juros de até 12% (doze por cento) ao ano, calculados sobre o saldo devedor, a

critério do Grupo Coordenador, no caso de financiamento reembolsável, autorizada a

aplicação de fator de redução, conforme normas de programa específico;

IV – garantias a serem definidas em regulamento de programas específicos.

Parágrafo único – O Grupo Coordenador do Fecafé poderá estabelecer, por decisão

unânime,  critérios  distintos  de  financiamento  relativos  a  prazo,  valor  e  forma  de

amortização, respeitadas as demais condições previstas neste artigo, nos casos de

empreendimento de especial interesse socioeconômico e ambiental para o Estado.

Art. 11 – O descumprimento de cláusula do contrato de financiamento com recursos

do Fundo sujeita o beneficiário ao pagamento de multa e juros moratórios, bem como

à suspensão ou ao cancelamento de parcelas a liberar e à devolução dos recursos,

conforme  dispuser  o  regulamento,  sem  prejuízo  das  sanções  cíveis,  penais  e

administrativas aplicáveis.

Art. 12 – O agente financeiro dos recursos reembolsáveis do Fecafé é o Banco de
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Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG –, que terá as seguintes atribuições:

I – analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua aprovação;

II – contratar as operações aprovadas;

III – liberar os recursos reembolsáveis do Fecafé, obedecendo à regulamentação

dos projetos instituídos com recursos do Fundo;

IV – emitir relatórios de acompanhamento dos recursos reembolsáveis do Fecafé,

na forma solicitada pelo Grupo Coordenador.

Parágrafo único – O BDMG, a título de remuneração pelos serviços prestados como

agente financeiro do Fecafé, fará jus a:

I – taxa de abertura de crédito de até 1% (um por cento), para ressarcimento das

despesas com o processamento e tarifas bancárias;

II – comissão de até 3% (três por cento) ao ano, incluída na taxa de juros de que

trata o inciso III do art. 10.

Art. 13 – O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação de

financiamento com recursos reembolsáveis do Fecafé e para efetuar a cobrança dos

créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer às medidas judiciais cabíveis.

Art. 14 – Observado o disposto em regulamento, fica o BDMG autorizado a:

I – aplicar suas normas internas de recuperação de crédito em atos de cobrança,

incluindo a inserção dos devedores e seus coobrigados em órgãos de restrição ao

crédito;

II  –  receber  bens  em  dação  em  pagamento  e  promover  sua  alienação  para

transferência de valores ao Fundo;

III  –  transigir  com  relação  a  penalidades  decorrentes  de  inadimplemento  do

beneficiário, bem como repactuar prazos, forma de pagamento e cálculo da dívida,

observadas suas normas internas de recuperação de crédito;

IV – repactuar  prazos,  forma de pagamento  e demais  condições financeiras  de

valores  vencidos  e  vincendos,  podendo,  nessa  situação,  ultrapassar  os  prazos

máximos de financiamento previstos em lei.

§ 1° – O BDMG poderá debitar ao Fecafé os seguintes  valores:

I – os gastos com a manutenção e a alienação de bens recebidos em dação em

pagamento, desde que não ultrapassem o valor decorrente da alienação;
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II – os saldos de contratos de financiamentos vencidos e não recebidos, esgotadas

as medidas de cobrança administrativas ou judiciais cabíveis;

III – os valores correspondentes a créditos irrecuperáveis e os caracterizados nos

termos do disposto no inciso II do § 3° do art. 14 da Lei Complementar Federal n°

101, de 4 de maio de 2000;

IV – as quantias despendidas em procedimento judicial.

§  2° –  O  débito  dos  valores  de  que  trata  o  §  1º  des te  artigo  dependerá  de

autorização prévia do Grupo Coordenador.

Art. 15 – Na aplicação de recursos não reembolsáveis de que trata o inciso I do art.

6° desta lei, será dada prioridade ao financiamento  de programas, projetos e ações

que tenham por objetivo apoiar financeiramente:

I – o cafeicultor, na contratação de seguro agrícola para a atividade cafeeira;

II – o cafeicultor, na contratação de mecanismos de seguro de preço;

III – a realização de estudos estratégicos, visando à competitividade e à agregação

de valor aos produtos da atividade cafeeira;

IV – o mapeamento do parque cafeeiro, com previsão de safra e identificação das

características intrínsecas e das variedades de café existentes no Estado;

V  –  a  promoção  e  o  “marketing”  do  café  mineiro  nos  mercados  nacional  e

internacional, dando ênfase ao produto com certificação de origem e de processo;

VI  –  a  equalização  de  juros  do  crédito  rural  para  investimento  em  patamares

atrativos para o cafeicultor;

VII  –  a  capacitação de técnicos e  de  cafeicultores,  bem como outras  ações  de

melhoria e modernização do processo de gestão das propriedades cafeeiras;

VIII  –  outras  ações  e  atividades  que  visem  à  modernização  de  processos

produtivos,  à  melhoria  da  infraestrutura  das  propriedades,  ao  aumento  da

produtividade,  à  melhoria  da  qualidade das  variedades de café e à promoção da

atividade e ao aprimoramento do processo de comercialização.

Parágrafo único – As ações previstas nos incisos III e IV do “caput” serão realizadas

com participação de instituição pública de pesquisa localizada no Estado.

Art. 16 – Na definição das modalidades operacionais específicas dos programas de

financiamento não reembolsável, serão observadas as seguintes condições gerais:
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I – prazo total de execução do projeto de, no máximo, quarenta e oito meses;

II – apresentação, pelos beneficiários, de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez

por cento) do valor das despesas.

§ 1º – O não cumprimento do prazo a que se refere o inciso I do “caput” sujeita o

beneficiário à devolução do recurso corrigido monetariamente.

§ 2º – A contrapartida para fins de operações de financiamento não reembolsável

poderá  dar-se  sob  a  forma de prestação  de serviços  ou  de  doação  de  terrenos,

máquinas e equipamentos, entre outras, com o acompanhamento e a aprovação do

Grupo Coordenador do Fecafé.

Art. 17 – A Seapa atuará como mandatária do Estado para a liberação de recursos

não reembolsáveis.

Art. 18 – Integram o Grupo Coordenador do Fecafé um representante de cada um

dos seguintes órgãos e entidades do Estado e da sociedade civil, indicados na forma

do regulamento:

I – Seapa;

II – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –;

III – Secretaria de Estado de Fazenda – SEF –;

IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –;

V – Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA –;

VI – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater-MG –;

VII – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig –;

VIII – BDMG;

IX – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg –;

X – Federação dos Trabalhadores na  Agricultura do  Estado de Minas  Gerais  –

Fetaemg –;

XI – Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais – Ocemg –;

XII – Sindicato das Indústrias de Café do Estado de Minas Gerais – Sindicafé-MG –;

XIII – Universidade integrante do Polo de Excelência do Café localizada no Estado.

Parágrafo  único  –  O  Grupo  Coordenador  será  presidido  pelo  representante  da

Seapa, com atribuições fixadas em regulamento.

Art. 19 – O Grupo Coordenador realizará audiência pública anual para prestação de
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contas e avaliação dos resultados do Fecafé.

Parágrafo único – O relatório da prestação de contas a que se refere o “caput” será

encaminhado aos órgãos de controle competentes.

Art. 20 – Compete à SEF a supervisão financeira do Fecafé, especialmente no que

se  refere  à  elaboração  da  proposta  orçamentária  e  do  cronograma de  receita  e

despesa.

Art. 21 – O Fundo terá prazo de duração de vinte anos, podendo esse prazo ser

prorrogado conforme o disposto no § 2° do art. 18 d a Lei Complementar n° 91, de

2006.

Art. 22 – A extinção do Fundo se dará nos termos do art. 18 da Lei Complementar

n° 91, de 2006.

Art. 23 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.086/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “cria o cargo de

Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos no âmbito

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão  de  Administração  Pública  concluiu  pela  aprovação  da  proposta  na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária igualmente concluiu pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Em Plenário, foram apresentados os Substitutivos nºs 2, 3, 4 e 5, que receberam

parecer pela rejeição da Comissão de Administração Pública.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, retorna, agora, o

projeto a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.
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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 exame propõe a criação do cargo de Secretário  de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, no âmbito da Governadoria do

Estado, que terá como atribuições a coordenação de ações de desenvolvimento dos

projetos de investimento no âmbito do Poder Executivo, prestando assessoramento

técnico especializado ao Governador; a articulação com os órgãos e entidades do

Poder Executivo, visando à atuação integrada para qualidade de investimentos, e o

acompanhamento da implementação de diretrizes  governamentais  em relação aos

projetos de investimento.

O  projeto  prevê,  ainda,  a  criação  do  Gabinete  do  Secretário  de  Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, cuja estrutura será estabelecida

em regulamento. Os cargos de provimento em comissão que atenderão ao Gabinete

serão  fruto  do  remanejamento  previsto  no  art.  31  da  Lei  Delegada  nº  174,  de

29/1/2007.

Propõe-se,  também,  a  criação  do  cargo  de  provimento  em  comissão de  Chefe

Adjunto Institucional da Polícia Civil, que será escolhido pelo Governador do Estado

entre integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia. O

cargo de Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil terá as prerrogativas, vantagens

e representação de Secretário Adjunto de Estado.

Conforme  expõe  o  Governador  do  Estado  na  mensagem  que  acompanha  a

proposição,  objetiva-se,  notadamente,  o  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador em matéria relativa a investimentos no âmbito do Poder Executivo, bem

como a integração dos projetos e ações, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei Delegada

nº 180, de 20/1/2011.

Com  efeito,  a  Lei  Delegada  nº  180  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado e estabelece como parâmetro

para  a  atuação  administrativa,  a  adoção  do  modelo  de  gestão  transversal  de

desenvolvimento,  orientado  pelas  diretrizes  de  colaboração  institucional  e  de

intersetorialidade no âmbito governamental e extragovernamental.
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Buscando a coordenação e integração da ação governamental do Poder Executivo

no ciclo das políticas públicas a cargo do Estado, o Governador, por meio de decreto,

poderá integrar os órgãos e entidades da administração pública estadual de que trata

a referida lei delegada em sistemas setoriais, os quais serão agrupados nas áreas

temáticas.

É  importante  destacar  que  o  Secretário  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e

Finanças e a Junta de Programação Orçamentária e Financeira de que tratam os arts.

9º  e  13  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011.  Tais  órgãos  exercem  as  ações  de

coordenação do planejamento e da gestão do Governo do Estado, são de caráter

consultivo e deliberativo das políticas públicas de planejamento, orçamento, gestão e

finanças e objetivam garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a integração e a

efetividade das ações governamentais.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a

competência do Governador do Estado para a deflagração do processo legislativo em

projetos de lei que visem à criação de cargo na administração direta, autárquica e

fundacional e a fixação da respectiva remuneração. A referida Comissão destacou,

ainda,  o  encaminhamento  de  ofício  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  contendo

informações  sobre  o  impacto  financeiro  decorrente  da  aprovação  do  projeto  em

análise. Atendeu-se, desta forma, ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei

Complementar nº 101, de 20/5/2000.

Manifestamos a nossa concordância com o texto do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, que aprimorou, de forma considerável, o

texto da proposição.

Entendemos ser também conveniente a Emenda nº 1, apresentada em 1º turno por

esta  Comissão,  que  explicitou  que  os  vencimentos  do  cargo  de  Secretário

Extraordinário para Coordenação de Investimentos será o mesmo previsto na Lei nº

16.658,  de  5/1/2007,  que  fixa  o  subsídio  do  Governador  do  Estado,  do  Vice-

Governador do Estado, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de Estado.

Ressaltamos,  por  fim,  que  a  criação  dos  referidos  cargos  irá  contribuir  para  a

consecução da interação intersetorial pretendida pelo Governo do Estado, nos termos
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estabelecidos  pela  legislação  vigente.  Ademais,  como  afirma  a  justificação  que

acompanha  o  projeto,  busca-se  o  atendimento  do  princípio  da  eficiência  da

administração pública.

Conclusão

Pelas razões aduzidas opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.086/2012

na forma do vencido em 1º turno.

REDAÇÃO DO VENCIDO

Cria  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos no âmbito do Poder Executivo e o cargo de Chefe Adjunto Institucional

da Polícia Civil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica criado, no âmbito da Governadoria, o  cargo de Secretário de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, com as atribuições de:

I – coordenar as ações de desenvolvimento dos projetos de investimento no âmbito

do  Poder  Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao

Governador;

II  –  articular-se  com  os  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  com  vistas  à

atuação integrada para a qualidade dos investimentos;

III – acompanhar a implementação das diretrizes governamentais em relação aos

projetos de investimento;

IV – exercer atividades correlatas.

§ 1º – O exercício das atribuições previstas no "caput" se compatibilizará com as

competências dos demais órgãos e entidades do Poder Executivo.

§ 2º – O subsídio do cargo a que se refere o “caput” é o previsto para o cargo de

Secretário de Estado, nos termos da Lei nº 16.658, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 2° – O Secretário de Estado Extraordinário par a Coordenação de Investimentos

integrará a Câmara de Coordenação Geral,  Planejamento, Gestão e Finanças e a

Junta de Programação Orçamentária e Financeira, de que tratam, respectivamente,

os arts. 9° e 13 da Lei Delegada n° 180, de 20 de j aneiro de 2011.

Art.  3° –  Fica  criado  o  Gabinete  do  Secretário  de  E stado  Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos, de que trata o art. 1° desta lei, cuja estrutura será
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estabelecida em regulamento.

Parágrafo  único  –  Os  cargos  de  provimento  em  comissão  necessários  à

composição da estrutura  do  Gabinete  a  que  se  refere  o  “caput”  serão  objeto  de

remanejamento,  conforme disposto  no art.  31 da  Lei  Delegada n° 174,  de 26  de

janeiro de 2007.

Art. 4° – Os incisos IV a VI do § 2° do art. 9° da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos IV a VIII:

"Art. 9° – (...)

§ 2° – (...)

IV – Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

V – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

VI – Advogado-Geral do Estado;

VII – Controlador-Geral do Estado;

VIII – Diretor-Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas.".

Art. 5° – Os incisos III a VI do § 2° do art. 13 da  Lei Delegada n° 180, de 2011,

passam a vigorar na forma dos seguintes incisos III a VII:

"Art. 13 – (...)

§ 2° – (...)

III – Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos;

IV – Subsecretário do Tesouro Estadual;

V – Subsecretário da Receita Estadual;

VI – Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto;

VII – Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental.".

Art. 6° – Fica acrescentado ao § 1° do art. 26 da L ei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IV:

"Art. 26 – (...)

§ 1° – (...)

IV  –  Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de

Investimentos.".

Art. 7° – O inciso VI do art. 27 da Lei Delegada n°  180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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"Art. 27 – (...)

VI  –  na  prestação  de  apoio  logístico  e  operacional,  para  o  funcionamento  dos

Gabinetes do Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo e do Secretário

de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos e, no que couber, do

Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  sem

prejuízo do disposto no § 2° do art. 8° da Lei Dele gada n° 179, de 2011;".

Art. 8° – Fica criado o cargo de Chefe Adjunto Inst itucional da Polícia Civil,  cujo

titular é de livre nomeação e exoneração do Governador do Estado e escolhido entre

integrantes, em atividade, da classe final da carreira de Delegado de Polícia.

Parágrafo único – Aplica-se ao Chefe Adjunto Institucional da Polícia Civil o disposto

no parágrafo único do art. 4° da Lei Delegada n° 10 1, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  e  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Duarte  Bechir  -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.035/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.035/2012, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento da Serra Geral – Adeseg –,

com sede no Município de Janaúba, 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 3.035/2012

Declara de utilidade pública a entidade Agência para o Desenvolvimento da Serra

Geral – Adeseg –, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Agência  para  o

Desenvolvimento da Serra Geral – Adeseg –, com sede no Município de Janaúba.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.096 /2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.096/2012, de autoria do Deput ado Arlen Santiago, que declara

de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Pequenos

Produtores e Trabalhadores Rurais de Lagoinha, 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° 3.096/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos

Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Lagoinha, com sede no Município

de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Con selho  de  Desenvolvimento

Comunitário  dos Pequenos  Produtores  e  Trabalhadores  Rurais  de  Lagoinha,  com

sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.114 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.114/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Gustavo  Corrêa,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Buqueirão – Aspprub –, com sede no Município de Buritis,  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° 3.114/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Buqueirão – Aspprub –, com sede no Município de Buritis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Pequenos Produtores

Rurais do Buqueirão – Aspprub –, com sede no Município de Buritis.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/6/2012, as seguintes comunicações:

Do Deputado Adalclever Lopes em que notifica sua ausência do País no período de

21 a 26/6/2012. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Carlos  Pimenta  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Fernanda

Ramos, Consulesa Honorária de Portugal em Montes Claros, ocorrido em 25/6/2012,

nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento do Sr. Francisco Almir

Pires, ocorrido em 20/6/2012, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)



1496
____________________________________________________________________________



1497
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/6/2012

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.293  a

3.297/2012 - Requerimentos nºs 3.350 a 3.354/2012 - 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:

José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Jayro  Lessa  -  André

Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Hélio Gomes - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo

Lamac  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata



1498
____________________________________________________________________________

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.293/2012

Declara de utilidade pública o Grupo Esperança e Vida – Terceira Idade, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Esperança e Vida – Terceira

Idade, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2012.

Fred Costa

Justificação: O Grupo Esperança e Vida – Terceira Idade, com sede no Município de

Belo Horizonte, fundado em 1996, é reputado como uma entidade filantrópica, sem

fins lucrativos e de duração indeterminada.

Acatando totalmente nas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regular há mais de 16 anos e tem como finalidade congregar pessoas

de ambos os sexos, com faixa etária a partir dos cinquenta anos; motivá-las a sair da

sua  rotina  para  a  prática  de  atividades  mais  dinâmicas,  visando  melhorar  sua

qualidade  de  vida,  promover  o  congraçamento  de  seus  membros  com  vistas  à

participação  nas  diversas  atividades  ocupacionais  para  a  terceira  idade,

proporcionando a integração de seus membros na comunidade.

O recebimento do título de utilidade pública é de incalculável importância para a

entidade,  já  que poderá firmar  parcerias  com diversos órgãos  públicos estaduais,

viabilizando  a  ampliação  da  sua  atuação  em  prol  da  comunidade,  bem  como  a

possibilidade de prosseguir com seus múltiplos projetos e de implantar novos.
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Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos ser indispensável para que a entidade possa dar sequência a

seus trabalhos.

- 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 3.294/2012

Dispõe  sobre  a  obrigação  da  presença  de  profissionais  de  odontologia  nas

unidades de saúde pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Torna-se  obrigatória  a  presença  de  profissionais  de  odontologia  nas

unidades de saúde pública do Estado em que hajam pacientes internados.

Parágrafo único - Nas unidades de terapia intensiva, o profissional deverá ser um

cirurgião-dentista.

Art. 2º - Esses profissionais serão contratados via concurso público.

Art.  3º - Os recursos para a execução desta lei  correrão por conta de dotações

próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação:  A  inserção  do  cirurgião-dentista  na  equipe  multiprofissional  de

atendimento  em  unidades  de  saúde  pública  que  tenham  pacientes  internados

contribui para minimizar o risco de infecção, melhorar a qualidade de vida e reduzir o

tempo de internação,  além de promover  um atendimento completo ao paciente.  A

proposta deste projeto não é de realizar tratamento odontológico curativo-restaurador

estético,  mas  promover  o  saneamento  emergencial  da  cavidade  bucal,  visando

diminuir o número de micro-organismos presentes na boca, sem falar dos cuidados

com as rachaduras nos lábios, ressecamento bucal e das dificuldades de alimentação

com importante prejuízo ao restabelecimento dos pacientes.

As  unidades  de  saúde  vão  ganhar  muito  com  o  aumento  da  sua  capacidade

hospitalar,  uma vez que o tempo de internação será diminuído e atenderão muito
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mais pessoas, salvarão muito mais vidas. Os pacientes internados nas unidades de

terapia intensiva  -  UTIs  -  inspiram cuidados  especiais  da  equipe  multiprofissional,

para tratar  dos  problemas  de saúde que os  levaram a dar  entrada no hospital  e

também para evitar infecções sistêmicas, ou seja, em outros órgãos, como infecções

respiratórias, urinárias, endocardite infecciosa, entre outras.

Ao longo dos anos,  a  evolução da odontologia vem proporcionando um melhor

entendimento  da  etiopatogenia  das  doenças  bucais,  e  o  interesse  pelos  efeitos

sistêmicos  dessas  patologias  tem se tornado cada vez mais  objeto  de  estudo.  É

comprovado que a presença de cirurgião-dentista nas equipes multiprofissionais das

UTIs  melhora  a  qualidade  de sobrevida  dos  pacientes,  reduz  o  risco  de  contrair

infecções, reduz o tempo de internação e os custos hospitalares, racionaliza o uso de

antibióticos  e  medicações,  proporciona  a  redução  da  necessidade  de  exames

complementares e melhora de forma significativa a assistência ao paciente internado.

O cirurgião-dentista, no âmbito hospitalar, tem um papel decisivo para a diminuição

das  infecções,  ao  reduzir  bactérias  presentes  na  cavidade  bucal.  Enquadram-se

também nas atribuições desse profissional:  procedimentos comuns (como limpeza

dos  dentes,  língua  e  aplicação  de  flúor)  e  emergenciais  (dores  de  dente,

sangramentos  e  feridas).  A  atuação  do  dentista  no  ambiente  hospitalar  é

imprescindível, pois reduz riscos, sequelas e desconforto, favorece a realização dos

procedimentos  com  maior  segurança  (principalmente  nos  pacientes  com  risco

cirúrgico), permite a solicitação de exames específicos mais detalhados, oferece a

possibilidade  de  acompanhamento  clínico  e  tratamento  específico,  além  de

possibilitar  o  tratamento  odontológico  emergencial  àqueles  impossibilitados  de

frequentar o consultório.

Os procedimentos e as medidas aqui  relatadas são de fundamental importância

para a prevenção das infecções hospitalares, principalmente as respiratórias, entre

elas a pneumonia nosocomial ou hospitalar, que é uma pneumonia adquirida durante

a permanência nas unidades de saúde.  Por  colaborar na prevenção de infecções

hospitalares,  principalmente  as  respiratórias,  e  contribuir  para  a  preservação  da

saúde e recuperação do paciente, os procedimentos de avaliação e higiene bucal são

benéficos não somente aos pacientes internados, mas também ao próprio hospital
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que  tem  seus  custos  reduzidos,  melhorando  o  quadro  clínico  dos  pacientes  e

consequentemente  o  prognóstico  dos  mesmos,  diminuindo  a  permanência  do

paciente na UTI e em outros leitos, aumentando o número de vagas, atendendo mais

rapidamente a população necessitada, prestando um melhor serviço e diminuindo os

gastos hospitalares.

É  preciso  que  fique  claro  que  esses  procedimentos  não  são  restauradores  ou

estéticos, e, vem atender ao que determina a Constituição brasileira: saúde integral é

direito de todos e dever do Estado. A saúde de nossos pacientes está em risco e deve

ser  nossa  preocupação.  A  vida  humana,  acima  de  tudo,  deve  ser  respeitada

independentemente de poderes econômicos.

Esperamos análise isenta e contamos com a aprovação deste projeto por parte dos

nobres Deputados da Casa.

- 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 3.295/2012

Institui  o  selo  Empresa  Destaque  em  Solidariedade  para  as  empresas  que

promovam  campanhas  de  doação  de  sangue,  medula  óssea,  órgãos  e  tecidos

humanos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 ° - Fica instituído o selo Empresa Destaque em Solidariedade, a ser conferido

às  empresas do setor  privado que promovam campanhas  de doação de sangue,

medula óssea, órgãos e tecidos humanos no Estado.

Art. 2° - O selo Empresa Destaque em Solidariedade terá prazo de validade de dois

anos, renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão.

§  1º  -  O  órgão  encarregado  da  concessão  do  selo  Empresa  Destaque  em

Solidariedade será a Secretaria de Estado de Saúde ou outra à qual esta delegar a

atribuição.

Art.  3° -  Serão consideradas campanhas de doação de  sangue,  medula  óssea,

órgãos e tecidos humanos:

I  -  inclusão  de  mensagens  informativas  nas  embalagens  dos  produtos

comercializados pelas empresas;
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II - realização de palestras para funcionários proferidas por profissionais da área de

saúde;

III - divulgação, por intermédio de veículos de comunicação de massa, por período

não inferior a trinta dias por ano.

Art.  4° -  A empresa agraciada com o selo Empresa De staque em Solidariedade

poderá utilizá-lo na divulgação de seus produtos ou serviços.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei visa conscientizar as empresas do setor privado do

papel  social  que  podem  exercer  promovendo  campanhas  de  doação  de  sangue,

medula  óssea,  órgãos  e  tecidos  humanos.  Tal  gesto  se  reveste  de  um  caráter

humanista,  pois  objetiva  suprir  as  necessidades  dos bancos que  armazenam tais

meios terapêuticos. A publicidade certamente gerará estímulo aos cidadãos e criará

doadores permanentes para esses bancos.

A demanda é enorme nesse segmento, e a escassez, comprovada, assim como é

dispendiosa a promoção de campanhas pelo poder público, o que faz deste projeto

um  meio  para  aliar  ao  interesse  público  o  privado  no  atendimento  à  premente

necessidade da população. Por outro lado, ele promove as empresas incentivadoras,

já que a obtenção do selo certamente as distinguirá no mercado como empresas

conscientes e voltadas para ações sociais.

Assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  a

aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pelo Deputado Marques

Abreu. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.874/2012, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.296/2012

Cria no âmbito do Estado a Comissão da Verdade Herbert de Souza para colaborar

com a Comissão Nacional da Verdade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do Estado a Comissão da Verdade Herbert de
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Souza,  que  tem  por  finalidade  acompanhar  e  subsidiar  a  Comissão  Nacional  da

Verdade nos exames e esclarecimentos das graves violações de direitos humanos

praticadas  no  período  previsto  no  art.  8º  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias – ADCT –, contribuindo assim para a efetivação do direito à memória e à

verdade histórica.

Parágrafo  único  –  A  Comissão  da  Verdade  Herbert  de  Souza  terá  prazo  de

funcionamento de dois anos para a conclusão dos trabalhos, contados a partir da sua

instalação.

Art.  2º  -  A  Comissão  deverá  apresentar  no  final  um  relatório  circunstanciado

contendo  as  atividades  realizadas,  os  fatos  examinados,  as  conclusões  e  as

recomendações, respeitando a legislação vigente.

Art. 3º - A Comissão da Verdade Herbert de Souza, composta de forma pluralista,

será  integrada  por  sete  membros,  designados  pelo  Estado,  entre  brasileiros  de

reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da democracia,

das instituições e dos direitos humanos.

§ 1º - Os membros serão designados para mandato com duração até o término dos

trabalhos da Comissão da Verdade Herbert de Souza, sendo esta considerada extinta

após a publicação do relatório circunstanciado das atividades.

§ 2º - A participação na Comissão será considerada serviço público relevante.

Art. 4º - A Comissão da Verdade Herbert de Souza atuará sempre com o objetivo de

colaborar com a Comissão Nacional da Verdade em suas funções de:

I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos

humanos;

II  -  identificar  e  tornar  públicos  as  estruturas,  os  locais,  as  instituições  e  as

circunstâncias  relacionados  à  prática  de  violações  de  direitos  humanos  e  suas

eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;

III  -  encaminhar  à  Comissão  da  Verdade  Herbert  de  Souza  toda  e  qualquer

informação obtida que possa auxiliar no alcance dos objetivos aqui dispostos;

IV  -  colaborar  com  todas  as  instâncias  do  poder  público  para  a  apuração  de

violação de direitos humanos, observadas as disposições legais;

V - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir a violação
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de direitos humanos; e

VI - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos

de  graves  violações  de  direitos  humanos,  bem  como  colaborar  para  que  seja

prestada assistência às vítimas de tais violações.

Art. 5º - Para execução dos objetivos previstos no art. 4º, a Comissão da Verdade

Herbert de Souza poderá:

I  -  receber  testemunhos,  informações,  dados  e  documentos  que  lhe  forem

encaminhados  voluntariamente,  assegurada  a  não  identificação  do  detentor  ou

depoente, quando solicitado;

II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder

público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo;

III  -  convocar,  para  entrevistas  ou  testemunho,  pessoas  que  possam  guardar

qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados;

IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de

informações, documentos e dados;

V - promover audiências públicas;

VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre

em situação de ameaça, em razão de sua colaboração com a Comissão da Verdade

Herbert de Souza;

VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais

ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; e

VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.

Parágrafo  único  –  A Comissão  poderá  requerer  ao  Poder  Judiciário  acesso  a

informações,  dados  e  documentos  públicos  ou  privados  necessários  para  o

desempenho de suas atividades.

Art. 6º - As atividades desenvolvidas pela Comissão serão públicas, exceto as que,

a seu critério,  exijam a manutenção de sigilo por ser de grande relevância para o

alcance de seus objetivos ou para resguardar a intimidade, vida privada, honra ou

imagem de pessoas.

Art. 7º - A Comissão da Verdade Herbert de Souza poderá atuar de forma articulada

e  integrada  com  os  demais  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e  municipais,
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especialmente com o Arquivo Nacional, o Arquivo Estadual, a Comissão de Anistia e a

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.

Art.  8º  -  Aos  membros  da  Comissão  será  garantida  a  inviolabilidade  das  suas

opiniões e posições relativas ao exercício de suas atividades funcionais.

Art.  9º - A Comissão da Verdade Herbert de Souza poderá firmar parcerias com

instituições de ensino superior ou organismos internacionais para o desenvolvimento

de suas atividades.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2012.

Liza Prado

Justificação: A história brasileira foi marcada, entre 1964 e 1985, por um momento

de desrespeito ao cidadão, violação dos direitos civis, censura e, sobretudo, violência.

O projeto em questão surge com o objetivo de apurar e esclarecer a população das

graves  violações  de  direitos  humanos  e  agressões  aos  direitos  da  cidadania

praticadas nesse período.

Cabe inicialmente ressaltar que a instituição, no Estado, da Comissão da Verdade

Herbert de Souza, tem por finalidade subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos

exames e esclarecimentos as graves violações de direitos humanos praticadas, no

período previsto no art. 8º do ADCT, contribuindo, assim, para a efetivação do direito

à memória e à verdade histórica.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nobres pares para a sua célere tramitação e aprovação

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.297/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arapuá 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 Arapuá imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados) registrado sob o nº 3.633, em 21

de junho de 1960,  a  fls.  35  do  Livro  3-C do Cartório  do  Registro de  Imóveis  da
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Comarca de Rio Paranaíba.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao desenvolvimento

de atividades de interesse social da comunidade para sede e uso da Associação dos

Agricultores  Familiares  de  Boa Esperança,  Lages,  Furnas,  Santa  Rita,  Lagoa dos

Bontempo e Ermo.

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 finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2012.

Hely Tarqüínio

Justificação: Conforme certidão do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de

Rio Paranaíba, o imóvel de que trata esta proposição pertence ao Estado de Minas

Gerais,  havido por  doação de Pedro Horácio Filho e sua mulher  Luci  Lucinda de

Assis, em 1960, para que no local fosse construída uma escola rural do Ministério da

Educação e Cultura.

Tal  escola  não  foi  construída,  e  o  terreno  se  encontra  em  desuso,  apesar  da

necessidade de se dar a ele uma destinação social, eis que a localidade conta com

associações comunitárias de pequenos produtores rurais, que precisam de galpões

para abrigo de máquinas, depósitos de sementes e insumos.

A Prefeitura se manifesta favoravelmente à doação, conforme declaração.

Assim, peço aos meus Pares o imprescindível apoio à aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 3.350/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Faculdade  de  Direito  de  Varginha  pelo  ótimo

desempenho obtido no Índice Geral de Cursos, indicador utilizado pelo Ministério da

Educação para avaliar a qualidade de ensino de universidades, centros universitários

e faculdades do Brasil. (- À Comissão de Educação.)
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Nº 3.351/2012, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Poliana de Fátima, José Humberto (Batata), Dimas Gonçalves,

Renato Delfino e Marcos Paulo, atletas  da Associação dos Deficientes Físicos de

Uberaba,  que  conquistaram  medalhas  na  1ª  Etapa  Nacional  do  Circuito  Loterias

Caixa Brasil 2012. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  3.352/2012,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita

encaminhado ao Detran-MG pedido de informações sobre as medidas adotadas em

relação à acessibilidade arquitetônica das clínicas cadastradas para realização de

exame médico, visando à obtenção e à renovação da carteira de habilitação.

Nº  3.353/2012,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  Especializada  de  Atendimento  à  Mulher  pedido  de

informações sobre as apurações referentes ao Reds 2012001278616-001.

Nº 3.354/2012, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Conselho Estadual de Política Ambiental pedido de informações sobre a totalidade

dos valores recolhidos e aplicados na compensação ambiental prevista no art. 36 da

Lei nº 9.985, de 2000, sujeitos às decisões da Câmara de Proteção à Biodiversidade

e  destinados  à  implantação  e  à  manutenção  das  unidades  de  proteção  integral

localizadas no Estado, em especial os destinados à Estação Ecológica de Fechos. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Questão de Ordem

O Deputado  Rômulo  Viegas -  Quero,  nesta  tarde,  registrar  que o  nosso  PSDB

completa 24 anos de existência. Vale a pena lembrar figuras ilustres que fundaram o

PSDB: Franco Montoro, Mário Covas, Artur da Távola, José Richa, Teotônio Vilela,

Fernando Henrique e tantos outros líderes. Queremos registrar também o brilhante

trabalho realizado no governo Itamar Franco, do qual Fernando Henrique Cardoso foi

Ministro da Fazenda, tendo implementado o Plano Real. Sabemos que a nova moeda

mudou  a  vida  dos  brasileiros  ao  espantar  o  fantasma  da  inflação,  promoveu  a

distribuição de renda e assegurou a estabilidade econômica. Simultaneamente a isso,

na  época criamos  o  Bolsa-Escola,  o Auxílio-Gás e o  Bolsa-Alimentação.  Também

quero destacar que a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco

positivo  na  regulação  de  verbas  públicas  em  todos  os  níveis  da  administração
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pública.  Também  destaco  a  criação  pelo  PSDB  do  programa  de  medicamentos

genéricos, que possibilitou o acesso de milhões de brasileiros a remédios com preços

acessíveis.  Portanto,  registro  com  alegria  o  fato  de  sermos  da  militância  tucana.

Sabemos que o PSDB hoje, com oito Governadores, tem um estafe de gestão pública

reconhecida  em  todo  o  Brasil,  um  grande  número  de  militância  de  Prefeitos,

Vereadores,  Deputados  Estaduais,  Federais  e  Senadores,  capitaneados  pelo

Senador  Aécio  Neves  e  pelo  nosso  Governador  Antonio  Anastasia.  Nesta  tarde,

cumprimento e destaco o nosso orgulho de fazer parte da linha tucana do PSDB. Sr.

Presidente,  verificando  a  falta  de  quórum,  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião.

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco)  -  A Presidência verifica,  de plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 625/2011, 2.784, 2.915 e 3.034/2012, 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  a

ordinária de amanhã, dia 28, 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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/5/2012

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Duarte Bechir e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Tadeu Martins

Leite,  por  indicação da Liderança do PMDB),  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 Ivair Nogueira,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e acusa o  recebimento das seguintes  proposições,  das quais  designou

como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 767/2011, no 2º

turno, e 3.030/2012, em turno único (Deputado Pompílio Canavez);  688/211, no 1º

turno, e 3.105/2012, em turno único (redistribuídos ao Deputado Tadeu Martins Leite).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

435, 1.718, 2.552/2011 com a Emenda nº1, 2.867, 2.932, 3.024, 3.026 com a Emenda

nº1,  3.029, 3.039, 3.053, 3.054,  3.092, 3.105, 3.109 e 3.110/2012, que receberam

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

3.085/2012.  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 Rogério Correia (2) em

que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Presidente da Cemig para tratar

das  questões  debatidas  na  4ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão;  e  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária desta Comissão

ao Governador do Estado, à Cemig e à Cemig S; Duarte Bechir em que solicita seja

encaminhado  à  Cemig  S  pedido  de  informações,  com  envio  da  respectiva

documentação, sobre o processo seletivo promovido pela referida empresa e sobre o

procedimento de escolha do plano de saúde dos trabalhadores da empresa e sua

adesão ou não ao referido plano; do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja realizada reunião para debater,  em audiência  pública,  a implantação do piso

salarial regional no Estado. O Deputado Duarte Bechir, na condição de Presidente,

recebe, para posterior votação, o requerimento da Deputada Rosângela Reis em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de Periquito com a

finalidade  de  discutir  políticas  públicas  implementadas  pelos  governos  federal  e

estadual para o combate e a erradicação do trabalho infantil e a inserção de jovens

no mercado de trabalho no Município e na região. 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, 20 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/6/2012

Às 11h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Antônio  Júlio  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Antônio  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 de

correspondência publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre

parênteses:  de  moradores  do  sul  de  Minas,  encaminhando  abaixo-assinado

(24/5/2012); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e

Relações  Institucionais  (2)  (31/5/2012);  dos  Srs.  Alceu  José  Torres  Marques,

Procurador-Geral  de  Justiça  (31/5/2012);  e  Carlos  Nogueira  da  Costa  Júnior,

Secretário  Adjunto  do  Ministério  de  Minas  e  Energia  (31/5/2012).  O  Presidente

comunica a designação do Deputado João Vítor Xavier para a relatoria do Projeto de

Lei nº 1.260/2011, em virtude de redistribuição. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe, para posterior  apreciação, requerimentos do Deputado Délio  Malheiros em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com o intuito de discutir  a

cobrança que seria devida pelas empresas mineradoras na exploração dos recursos

hídricos estaduais, quando do desenvolvimento das suas atividades minerárias; e dos

Deputados Fabiano Tolentino e Luiz Henrique em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública com a finalidade de conhecer, analisar e discutir sobre fontes de

energia  renováveis.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de junho de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente – João Vítor Xavier – Doutor Viana.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às  10h15min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Carlos  Mosconi,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado

e os Deputados Dinis Pinheiro, Luiz Humberto Carneiro e Elismar Prado. Havendo

número regimental, o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro,

declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina à apresentação da campanha Assine + Saúde, que tem por objetivo a coleta

de  assinaturas  para  apresentação  de  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular

estabelecendo o investimento mínimo de 10% da receita corrente bruta da União na

saúde pública. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Vereador  Vilmar  Resende  Pereira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Uberlândia; Daltro Catani Filho, Superintendente Regional de Saúde de Uberlândia,

representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Saúde; Lúcio

Flávio de Varia e Silva, Diretor das Promotorias de Justiça da Comarca de Uberlândia;

Fernando Orlan Pires Resende, Coordenador da Defensoria Pública em Uberlândia,

representando a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral; Joélio

Coelho, Prefeito Municipal de Centralina, representando o Sr. Ângelo José Roncalli de

Freitas, Presidente da Associação Mineira de Municípios; Pedro Lacerda, Presidente

Regional  da  Fiemg  em  Uberlândia,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,

Presidente dessa entidade; Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica

de  Minas  Gerais;  Guilherme  Fernandes  Miranda,  Vice-Presidente  Regional  da

Associação Mineira de Supermercados, representando o Sr. José Nogueira Soares

Nunes,  Presidente  dessa  entidade;  Melicergenes  Ribeiro  Ambrósio,  Delegado  do

Conselho Regional de Medicina, e Júlio César Pereira, Vice-Presidente do Sindicato

Rural de Uberlândia,  que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
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concede a  palavra  ao  Deputado Carlos  Mosconi,  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao evento, 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, 20 de junho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Doutor Wilson Batista – Lafayette de Andrada – Bruno

Siqueira – Dinis Pinheiro.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Valadares,  por

indicação da Liderança do BRT),  Doutor  Viana (substituindo o Deputado Anselmo

José  Domingos,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM)  e  João  Vítor  Xavier

(substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BRT),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a situação do

transporte  individual  de  passageiros  por  táxi  no  Aeroporto  Internacional  Tancredo

Neves e a discutir  e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Sras. Jussara Bellavinha, Diretora de

Atendimento  e  Informação  representando  o  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-

Presidente  da BHTRANS; Maria  Edwirges Madeira,  Superintendente  do  Aeroporto

Internacional Trancredo Neves; Maria da Consolação Campos Galvão, Assessora da

Superintêndencia de Transporte Metropolitano da Setop; e os Srs. Edilson Salatiel

Lopes, Assessor da Diretoria de Fiscalização representando s Sr. José Elcio Santos
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Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Ricardo  Luiz  Faedda,  Diretor-Tesoureiro,

representando o Sr. Dirceu Efigênio Reis, Presidente do Sindicato Intermunicipal dos

Condutores  Autônomos  de  Veículos  Rodoviários,  Taxistas  e  Transportadores

Autônomos de Bens de Minas Gerais - Sincavir-MG -; Sra. Rachel Pissolate Mattos

Lodi, Diretora de Gestão de Contratos Metropolitanos da Setop; e Sr. Edgar Ferreira

de Sousa, Presidente da Federação Nacional dos Taxistas, que são convidados a

tomar  assento à  mesa.  A Presidência concede a palavra ao  Deputado João Vitor

Xavier, 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 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Matéria  não

apreciada.  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.

Matéria  não  apreciada.  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 Célio

Moreira (3) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município

de Sabará para debater o projeto de modernização da linha férrea que liga o Horto,

em  Belo  Horizonte,  a  General  Carneiro,  em  Sabará;  seja  realizada  reunião  de

audiência pública no Município de Campos Altos para debater os altos índices de

acidentes  na  BR-262,  especialmente  no  trevo  do  referido  Município;  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informações referentes

aos valores arrecadados com multa de trânsito aplicadas em operações da Lei Seca

e sua destinação; Anselmo José Domingos em que solicita seja formulado votos de

congratulações  com a  Presidenta  da  República  Dilma Rousseff  e  com  o  Ministro

Paulo Sérgio  Passos  pela  duplicação da BR-262 entre  o Município  de Betim  e o

entrocamento desta com a BR-494; Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo pedido de informações

sobre os  assentos que serão instalados no Estádio Governador  Magalhães Pinto,
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especificando os padrões dimensionais de materiais, de qualidade e desempenho do

produto, que são objeto de recomendação técnica do Comitê Organizador Brasileiro

da Copa 2014;  Luzia Ferreira em que solicita  seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  estratégias  de  mobilidade urbana  no  Vetor  Norte da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte; Carlin Moura e Celinho do Sinttrocel (8)  em que

solicitam  sejam  encaminhadas  às  empresas  Copagaz  e  Ultragaz  pedido  de

providências para que não estacione os seus caminhões de transporte de gás ao

longo  da  rodovia  do  Petrovale;  sejam  encaminhadas  a  Transbetim  e  à  Prefeitura

Municipal de Ibirité pedido de providências para que fiscalize a rodovia do Petrovale

não  permitindo  o  estacionamento  de  caminhões  que  transportam  gás;  seja

encaminhada à Setop pedido de cópias dos estudos e projetos referentes ao anel de

contorno que ligará Betim ao Bairro Olhos d'Água em Belo Horizonte, passando pelo

entorno da Regap, informando o traçado da obra e as áreas a serem desafetadas;

solicita ainda sejam enviadas as notas taquigráficas da audiência pública realizada no

dia 30/5/2012 e a cópia do projeto executivo apresentado pela Prefeitura de Betim

relativo à estrada da Petrovale; seja encaminhado à Cemig pedido de providências

para o estudo de um projeto de iluminação pública ao longo dos 7 km da rodovia do

Petrovale,  que liga  os  bairros  e  a  Regap à  Rodovia  BR-  381;  solicita  ainda seja

anexadam cópias das notas taquigráficas da reunião realizada no dia 30/5/2012; seja

encaminhado à Presidência da Petrobras e ao Gerente-Geral da Regap pedido de

providências para que se construam meios-fios e passeios ao longo da rodovia do

Bairro Petrovale, bem como não se descarte o lixo nas áreas do campo de futebol do

Petrovale;  sejam  encaminhadas  ao  Ministério  Público  Federal  e  Estadual  e  ao

Ministério Público do Trabalho as notas taquigráficas da audiência pública realizada

no Bairro Petrovale, em 30/05/2012, e a cópia do Projeto Executivo apresentado pela

Prefeitura Municipal de Betim, dando-lhes ciência das denúncias apresentadas nessa

audiência e solicitando providências; seja encaminhado à Presidenta da Petrobras e

ao Gerente-Geral da Refinaria Gabriel Passos – REGAP – pedido de providências

para que viabilizem parceria público-privado, visando à recuperação da rodovia que

liga os bairros da região do Petrovale e Regap à Rodovia BR 381 juntamente com as

notas  taquigráficas  dessa  audiência  pública  e  cópia  do  projeto  apresentado  pela
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Prefeitura  Municipal  de  Betim  para  que  seja  anexado  ao  pedido;  seja  agendada

reunião de trabalho desta comissão com representantes da Petrobras, Regap e as

Prefeituras Municipais de Betim e Ibirité, com intuito de discutir e implementar uma

parceria  público-privada,  para  que  se  recupere  a  rodovia  que liga  a  Regap  e  os

bairros da região do Bairro Petrovale até a Rodovia BR381; Adalclever Lopes em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social do Estado, ao Chefe de

Polícia Civil do Estado e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado pedido de

providências para que seja prestada a devida colaboração ao DER-MG na execução

de suas operações de fiscalização, visando ao combate do transporte clandestino de

passageiros; Rogério Correia e Célio Moreira em que solicitam seja encaminhado ao

Governador pedido de providência para que estude a possibilidade de que a receita

oriunda  das  multas  de  trânsito  referente  à  operação  Lei  Seca  seja  diretamente

aplicada  na  infraestrutura  e  logística  da  própria  operação  e  na  campanha  de

conscientização em relação ao uso de álcool  combinado com direção automotiva;

seja  encaminhado  ao  Governador  e  ao  Secretario  de  Defesa  Social  as  notas

taquigráficas da reunião de audiência pública do dia 12/6/12 para conhecimento e

devidas providências; Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências  para que encaminhe a esta Casa a cópia do

projeto,  do planejamento das ações e do cronograma das atividades referentes à

implantação  do  esgotamento  sanitário  e  da  construção  da  estação  única  de

tratamento  de  esgoto  para  os  Municípios  de  Coronel  Fabriciano  e  Timóteo;  seja

realizada reunião de audiência pública para debater o projeto proposto pela Copasa

de esgotamento sanitário, que inclui uma estação única de tratamento de esgoto em

Coronel  Fabriciano  e  Timóteo;  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  incluir  no

programa estruturador Caminho de Minas os trechos que ligam Jacutinga a Monte

Sião  e  Ouro  Fino  a  Santa  Rita  de  Caldas;  seja  encaminhado  ao  Diretor  de

Infraestrutura  Rodoviária  do  DNIT  pedido  de  providências  para  que  estude  a

reformulação e  a  melhor  sinalização do trevo  que  liga  a  BR-459 à  Cachoeira  de

Minas;  João  Vitor  Xavier  (2)  em  que solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para que o DER-MG apresente os resultados da pesquisa de desempenho
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operacional  do  serviço  de  táxi  do  Aeroporto  de  Confins  realizada  no  período  de

29/5/12 a 4/6/12; seja realizada reunião com a presença dos Prefeitos Municipais de

Lagoa Santa, de Confins e Belo Horizonte para debater a possibilidade de assinatura

de convênio entre os supracitados Municípios para o transporte por táxi. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 junho de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às  9h9min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir,  Rômulo  Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  do  ofício  do  Sr.

Fernando Antônio dos Reis em que solicita a esta Comissão que tome providências

para  averiguar  a  situação  do  Pronto  Socorro  Geraldo  Pinto  Vieira,  localizado  no

Município  de  Contagem,  que não está  prestando  o  devido  serviço  de  saúde  aos

pacientes.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.536/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados

Paulo  Lamac  (2)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao  Comandante-Geral  da

PMMG e ao Chefe da Polícia Civil do Estado o trecho das notas taquigráficas da 17ª

Reunião  Ordinária  desta  Comissão  em  que  os  Srs.  Lauro  Alves  Garcia  e  Túlio

Dolabela Viana denunciam atividades de grilagem ou ocupação irregular, ameaças e
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outros delitos no Balneário Água Limpa, no Município de Nova Lima, e pedido de

providências para apurar tais denúncias; seja realizada reunião de audiência pública

para obter informações e discutir sobre a situação em que se encontra o Balneário

Água Limpa, que estaria  sendo alvo de ocupações ou grilagens de terrenos e de

mineração clandestina,  em prejuízo  dos moradores e proprietários  locais;  Rômulo

Viegas  (2)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Superintendência  Regional  da

Polícia  Federal  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião  Ordinária  desta

Comissão em que o Sr. Mário Lúcio Outeiro apresenta "notitia criminis" da prática, em

tese, do delito de falsa perícia, previsto no art. 342 do Código Penal, nos autos de

processo movido  perante a 16ª  Vara da Justiça do Trabalho de Belo  Horizonte e

pedido  de  providências  para  apurar  essa  denúncia;  sejam  encaminhados  à

Promotoria de Justiça de Direitos Humanos o trecho das notas taquigráficas da 17ª

Reunião Ordinária desta Comissão em que o Sr. Hélio Duca dos Santos confessa que

participou  de  grupo  de  Agentes  Penitenciários  que  se  denominava  "Equipe  do

Desmanche", que era comandado pelo Maj. PM Marcelo Álvares de Assis Toledo e

que torturava presos das Penitenciárias José Maria Alkmin e Nelson Hungria, entre

1989 e 1991, e pedido de providências para apurar esses fatos; Durval Ângelo (4) em

que solicita sejam encaminhados ao Ministério Público na Comarca de Timóteo e à

Corregedoria  da  Polícia  Militar  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião

Ordinária desta Comissão em que constam as falas da Sra. Maria Marta Augusto Luz

e do Sr. João Martins de Araújo e pedido de providências para apurar as denúncias

de abuso de autoridade cometido durante operação realizada na ocupação Terra de

Canaã, no Município de Timóteo; sejam encaminhadas ao Secretário Municipal de

Saúde e ao Ouvidor de Saúde de Contagem as notas taquigráficas desta reunião;

sejam  encaminhados  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  o  trecho  das  notas

taquigráficas desta reunião em que o Sr. Jésus Santa Ana da Rocha denuncia que

policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia de Sabará teriam devolvido irregularmente

arma de fogo ao Sr. Cleyton Rocha Ferreira após ele ter sido flagrado pela Polícia

Militar portando ilegalmente arma de fogo de uso permitido e pedido de providências

para apuração dessa denúncia; seja encaminhado ao Corregedor-Geral do Ministério

Público o trecho em que o Sr. Jésus Santa Ana da Rocha apresenta denúncia sobre a
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conduta funcional da Promotora de Justiça da Comarca de Sabará, com relação a

sua postura e falta de urbanidade durante a tramitação do processo criminal movido

contra o denunciante no Tribunal do Júri dessa Comarca; Sargento Rodrigues em que

solicita sejam encaminhados ao Senador Vital do Rego e ao Deputado Federal Odair

Cunha,  respectivamente,  Presidente  e  relator  da  comissão  parlamentar  mista  de

inquérito  do Congresso Nacional  instaurada para apuração de práticas criminosas

desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal,  cópia do

relatório da visita desta Comissão à Delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora,

transcrição  do  depoimento  da  testemunha  ouvida  durante  a  visita  e  pedido  de

providências  para  apuração  desses  fatos;  Sargento  Rodrigues,  Durval  Ângelo  e

Rômulo  Viegas  em  que  solicitam  sejam  encaminhados  ao  Procurador-Geral  de

Justiça, ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e ao Corregedor-

Geral do Ministério Público as notas taquigráficas das reuniões de audiência pública

realizadas  nos  dias  4  e  15/6/2012,  cópia  do  relatório  de  visita  realizado  no  dia

15/6/2012 e pedido de providências para que adotem as medidas necessárias com

relação  à  afirmação  do  Delegado  Fernando  Camarota  Filho  de  manutenção  de

relacionamento  de  amizade  com  Promotores  de  Justiça  de  Juiz  de  Fora,  citando

especificamente  os  Srs.  Marco  André  Ladeira  de  Oliveira,  Cleversson  Raymundo

Sbarzi  Guedes  e  Carlos  Augusto  Esteves  de  Carvalho.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2012.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES, EM

20/6/2012

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Pompílio  Canavez,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista, por indicação da Liderança do BTR) e Antônio Carlos Arantes (substituindo o

Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado
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Arlen Santiago, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição

das  cédulas  de  votação,  devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva  para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para

Presidente o Deputado Arlen Santiago e para Vice-Presidente o Deputado Gustavo

Corrêa, ambos com três votos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva declara empossado

no cargo de Presidente o Deputado Arlen Santiago. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião especial, dia 28/6, quinta-feira, às 9h45 min, para

dar posse ao Vice-Presidente da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2012.

Arlen Santiago, Presidente – Gustavo Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às  10  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Pompílio

Canavez, João Leite, Duarte Bechir  (substituindo o Deputado Glaycon Franco, por

indicação da Liderança do BRT) e Ulysses Gomes (substituindo o Deputado Almir

Paraca,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da  supracitada  Comissão.

Estão  presentes  também  os  Deputados  Doutor  Viana  e  Paulo  Guedes.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompílio  Canavez,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

Diário  do  Legislativo  nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  do  Sr.  Ricardo

Augusto  Simões Campos,  Diretor-Presidente  da  Copasa-MG;  da  Sra.  Maria  Coeli

Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais; dos
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Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  Municipal  de  Governo  da Prefeitura  de  Belo

Horizonte; Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig; da Sra. Ana Letícia

Martins de Souza, Promotora da 7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Contagem

(31/05/2012);  e  Hércio  José  Ramos  Brandão,  Superintendente  de  Relações

Institucionais da Aneel (1º/06/2012). 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.  O  Requerimento  nº  3.273/2012  é  retirado  de  pauta  a

requerimento do Deputado Duarte Bechir,  aprovado pela Comissão.  Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.186; 3.199;

3.201;  3.205  e  3.272/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Pompílio  Canavez  em  que  solicita  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

criação  e  a  implantação  no  Estado  de  um  hospital  público  para  tratamento  de

animais, preferencialmente os pertencentes à população de baixa renda já assistida

por  programas sociais  dos governos estadual  e federal;  seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater  a  implementação  da  autonomia  financeira,

administrativa e orçamentária da Defensoria Pública do Estado; Paulo Guedes em

que solicita reunião de audiência pública para debater os projetos de instalação de

empreendimentos  minerários  na  região  Norte  e  os  impactos  socioeconômicos  e

ambientais  que  serão  suportados  pelos  municípios  pertencentes  àquela  região.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

João Leite, Presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 20/6/2012

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco,  Duarte

Bechir  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número
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regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício da Sra. Ana Lúcia de Almeida Gazzola, Secretária de Estado

de Educação, publicado no “Diário do Legislativo” em 14/6/2012. 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 o requerimento do Deputado Duarte

Bechir em que solicita seja realizada reunião com convidados para discutir o Projeto

de Lei nº 3.128/2012, em tramitação nesta Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Bosco, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Doutor  Wilson  Batista  e  Lafayette  de  Andrada  (substituindo  o  Deputado  Neider

Moreira, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.

Estão presentes, também, os Deputados Dinis Pinheiro e Bruno Siqueira. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, 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 apresentação da campanha Assine + Saúde, que tem por objetivo a coleta

de assinaturas para apresentação de projeto de lei de inciativa popular propondo o

investimento  de  10%  da  receita  corrente  bruta  da  União  na  saúde  pública.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Custódio

Antônio  de  Mattos,  Prefeito  Municipal  de  Juiz  de  Fora;  Antônio  Jorge  de  Souza
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Marques, Secretário de Estado de Saúde; Ângelo José Roncalli de Freitas, Prefeito

Municipal  de  São  Gonçalo  do  Pará  e  Presidente  da  Associação  Mineira  de

Municípios;  Francisco  José  Campolina  Martins  Nogueira,  Presidente  da  Fiemg  -

Regional Zona da Mata, representando o Sr. Olavo Machado Júnior, Presidente da

Fiemg; Elídio Fábio Goulart de Lana, Presidente da Associação Médica de Juiz de

Fora, representando o Sr. Lincoln Lopes Ferreira, Presidente da Associação Médica

de  Minas  Gerais;  Rui  Mussel  da  Silva,  Vice-Presidente  do  Sindicomércio,

representando  o  Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  da  Fecomércio,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Carlos  Mosconi,  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 do público, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente – Doutor Wilson Batista – Luzia Ferreira.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/6/2012

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Carlos  Pimenta  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério

Correia.  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  o  papel  das  ONGs  e  do  terceiro  setor  na

implementação  de  políticas  públicas  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  dos Srs.  Toninho Pinheiro, Deputado Federal,  informando
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que estará atento aos assuntos referentes às condições de trabalho dos profissionais

de  enfermagem  na  assistência  à  saúde;  e  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal,

acusando o recebimento das notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária desta

Comissão; e César Custódio da Silva, Presidente da Comissão de Educação, Cultura,

Turismo, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Ipatinga, publicado no Diário do

Legislativo  de  31/5/2012.  A  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.150,  3.158  e  3.167/2012,  em  turno  único  (Deputado  Pompílio  Canavez);

3.074/2012,  em  1º  turno,  e  3.139/2012,  em turno único  (Deputado Tadeu  Martins

Leite); 3.143 e 3.153/2012, em turno único (Deputado Juninho Araújo); 1.794/2011,

em 1º turno (Deputado Carlos Pimenta); e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei

nºs 1.843/2011 e 2.795/2012, em turno único. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Frederico  de  Moraes  Andrade  Coutinho,

Gerente de Projetos da Secretaria Nacional  de Justiça, representando o Sr. Paulo

Abrão Pires  Júnior,  Secretário Nacional  de Justiça -  Ministério  da Justiça;  Fabíola

Barbosa Martins Castro, Chefe da Seção de Economia Solidária,  representando o

Alysson Paixão de Oliveira Alves, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego

em Minas Gerais; Otávio Martins Maia, Gestor do Núcleo Central de Parcerias com as

Oscips,  representando  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão;  Tereza  Cristina  Dâmaso  Gusmão,  Superintendente  de

Assistência  Social,  representando  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social;  Tomaz  de  Aquino  Resende,  Procurador  de  Justiça  e

Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  ao  Terceiro  Setor;  Adriana  Torres

Ferreira,  Assessora  de  Comunicação  e  Articulação  da  Rede  Social  Brasileira  por

Cidades  Justas  e  Sustentáveis,  que são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidente e o Deputado Carlos Pimenta, autores do requerimento que deu origem ao

debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidente passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidente
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passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  Deputado  Carlos  Pimenta,  para  que  sejam

apreciadas  proposições  de  sua  autoria.  Submetido  a  votação,  é  aprovado

requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de Periquito para discutir políticas públicas implementadas pelos

Governos Federal  e  Estadual  de  combate  à  erradicação do trabalho  infantil  e  de

inserção  de  jovens  no  mercado  de  trabalho  no  referido  Município  e  região.  São

recebidos  pelo  Presidente,  para  serem  apreciados  em  reunião  posterior,

requerimentos da Deputada Rosângela Reis e do Deputado André Quintão em que

solicitam:  seja  encaminhado  ofício  à  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais

solicitando a inclusão, em sua grade curricular, de matéria referente ao Estatuto da

Criança  e  do  Adolescente;  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  do

Desenvolvimento Social - Sedese - e à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa

do Mundo - Secopa - solicitando a definição de uma agenda de ações de prevenção

do trabalho infantil  e de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes,

tendo em vista a realização da Copa das Confederações, em 2013, e da Copa do

Mundo,  em  2014,  com  a  ampliação  dos  investimentos  para  a  efetivação  dessa

agenda; seja encaminhado ofício à Sedese solicitando a realização de diagnóstico

específico sobre o trabalho infantil em Minas Gerais; seja encaminhado ao Ministério

Público,  ao  Tribunal  de  Justiça  e  à  Defensoria  Pública  do  Estado  solicitando  a

inclusão de matéria referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente nos cursos

preparatórios  de  suas  respectivas  carreiras;  seja  encaminhado  ofício  às

Corregedorias do Ministério Público de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais,  da  Defensoria  Pública  do  Estado  e  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça

solicitando  providências  para  coibir  a  expedição  de  autorização  judicial  para  o

trabalho  de  adolescentes  menores  de  16  anos  de  idade,  exceto  na  condição  de

aprendiz, para adolescentes de 14 a 16 anos, conforme previsto na Lei Federal nº

10.097, de 2000 -  Lei do Aprendiz -, reforçando o caráter pedagógico do trabalho

como aprendiz;  e seja  encaminhado ofício  à Sedese solicitando a ampliação dos

investimentos para a melhoria da estrutura e das condições de trabalho do Conselho

Estadual de Assistência Social e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente,  para  que  possam  aprimorar  o  exercício  do  monitoramento  e  da
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deliberação sobre a política de assistência social. A Deputada Rosângela Reis retoma

a direção dos trabalhos. Ato contínuo, é recebido requerimento do Deputado Rogério

Correia  em  que solicita  seja enviado ofício  ao  Presidente  da  Cemig  e  da  Cemig

Serviços solicitando informações sobre a motivação da demissão de funcionários da

Cemig Serviços nos últimos meses e seja especificada a motivação da demissão dos

funcionários  que  menciona.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares e demais presentes, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Às 9h15min, comparece na Escola Municipal Antônio Joaquim Vieira, em Alfenas, o

Deputado Elismar Prado, membro da supracitada Comissão. Está presente também o

Deputado Pompílio Canavez. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, dada-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir a implementação da Lei Federal nº 11.769, de

18/8/2008,  que  altera  a  Lei  nº  9.394,  de  20/12/96,  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação

básica, e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Sr.  Eliacim  do  Carmo  Lourenço,

Secretário  Municipal  de Educação e Cultura de Alfenas,  representando o Sr.  Luiz

Antônio da Silva, Prefeito Municipal; as Sras. Águeda de Oliveira Saraiva, Diretora da

Superintendência Regional de Ensino de Varginha, representando a Sra. Ana Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação; Lydia Maria Tibúrcio Salgado

da  Silveira,  Diretora  Educacional  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de

Varginha;  Ivone  Canavez,  Secretária  Municipal  de  Ação  Social  de  Alfenas;  e

Rosamaria  Hattge  de  Oliveira,  Coordenadora  do  curso  Pedagogia  da  Unifenas,

representando a Sra. Maria do Rosário Araújo Velano, Reitora da Universidade; os
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Srs. Paulo Márcio de Faria e Silva, Reitor da Unifal; Gilberto Faloni de Oliveira, Diretor

do  Programa  Cidade-Escola  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Cultura  de

Alfenas; Hudson Neves Carvalho, Diretor do Centro Municipal de Música Profª Walda

Tiso Veiga; e Luiz Carlos Lopes, Gestor da Escola Municipal Antônio Joaquim Vieira –

Polivalente, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição

de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações

iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  e,

cumprida  a  finalidade desta,  agradece  a  presença dos  convidados  e  dos  demais

participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Luzia Ferreira, Presidente

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/6/2012

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é subscrita  pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  que  no  dia  27/6/2012  representantes  das

Secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão estarão nesta Casa

para cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à

demonstração e à avaliação por parte do Poder Executivo do cumprimento das metas

fiscais estabelecidas para o Estado relativamente ao primeiro quadrimestre de 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 rejeição das Emendas nºs 21 a 29 e
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pela aprovação da Emenda nº 30 apresentadas, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº

2.745/2011 (relator: Deputado Doutor Viana). 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 Resolução nºs 2.989 a

2.991 e 2.993/2012. 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  o  requerimento  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  a

natureza  e  a  data  dos  pagamentos  de  vantagens,  ajudas  de  custo  e  diárias,  no

período de janeiro  de  2009  a  junho de 2012,  aos  Promotores  de  Justiça  Carlos

Alberto Alves Dozza, Fernando Ribeiro Magalhães Cruz e Marcelo Fernandes dos

Santos,  respectivamente,  das  1ª,  2ª  e  3ª  Promotorias  de  Alfenas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  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 junho de 2012.

Doutor Viana, Presidente – Ulysses Gomes – Romel Anízio – Antônio Júlio – João

Vítor Xavier.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O

ENFRENTAMENTO DO CRACK, EM 25/6/2012

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros os Deputados

Paulo  Lamac  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Carlos  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Paulo  Lamac,  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 discutir  o

enfrentamento  do  “crack”  no  Município.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Eliane Silva Gonçalves, Coordenadora do

Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas de Montes
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Claros, e Liliana Soares Martins Fonseca, Coordenadora Local da Defensoria Pública

de Montes Claros; e os Srs. Valcir Soares da Silva, Presidente da Câmara Municipal

de Montes Claros; Ten. Cel. PM Geraldo Brasileiro de Sales Filho, Comandante do

10º Batalhão de Polícia Militar, representando o Cel. PM Franklin de Paula Silveira,

Comandante da 11ª Região de Polícia Militar; Aluízio Mesquita, Delegado Chefe do

11º Departamento de Polícia Civil em Montes Claros; Geraldo Edson Souza Guerra,

Secretário  Municipal  de  Saúde  de  Montes  Claros;  João  Walter  de  Godoy  Maia,

Presidente de Honra do Conselho Municipal Antidrogas de Montes Claros; Antônio

Augusto Coelho Tavares, Presidente do Conselho Maçônico de Segurança Pública de

Montes Claros;  Frei  Valdomiro Soares Machado,  Presidente  da  Associação Cristã

Banco da Solidariedade de Montes Claros, que são convidados a tomar assento à

mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Tadeu Martins Leite, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2012.

Paulo Lamac, Presidente – Dr. Wilson Batista – Liza Prado.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Ivair Nogueira, Lafayette de Andrada, Neider Moreira, Rogério Correia e Sebastião

Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo

Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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
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parênteses: ofícios dos Srs. Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindifisco

(21/6/2012), Paulo Jorge P. Plaisant, Presidente da ONG Amvem Saúde e Direitos

Humanos;  da  Sra.  Sebastiana  Leonardo  Martins,  Presidente  do  Sindicato  de

Assessores e Gestores Públicos (22/6/2012), e dos Srs. Oswaldo Borges da Costa

Filho, Presidente da Codemig, e Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal  de Justiça (23/6/2012).  O Presidente  acusa o recebimento das seguintes

proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto

de Lei Complementar nº 28/2012 (Deputado Gustavo Corrêa) e Projetos de Lei nºs

3.168/2012 (Deputado Rogério Correia); 323/2011 (Deputado Lafayette de Andrada,

em virtude de redistribuição),  333/2011 (Deputado Délio  Malheiros,  em virtude de

redistribuição) e 1.257/2011 (Deputado Rogério Correia, em virtude de redistribuição).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O

Presidente determina a distribuição de avulsos de seu parecer em que opina pela

aprovação do Projeto de Lei  Complementar  nº  28/2012 no 1º  turno,  na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  O  Projeto  de  Lei  nº

1.870/2011,  no  1º  turno,  é  retirado  da  pauta  atendendo-se  a  requerimento  do

Deputado  Ivair  Nogueira,  aprovado  pela  Comissão.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.138/2012

(relator: Deputado Lafayette de Andrada). 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 420/2011, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.219, 3.253,

3.270,  3.271  e  3.296/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Rogério

Correia  e  Lafayette  de  Andrada  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  ao

Governador  do Estado e  à Presidência  da  Copasa-MG as notas  taquigráficas  da

audiência pública de 14/6/2012; e seja encaminhado à Presidência da Copasa-MG

pedido  de  informações  sobre  as  principais  decisões  proferidas  no  processo  de
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licitação  referente  à  parceria  público-privada  Rio  Manso,  bem  como  sobre  os

procedimentos  de  cada  etapa  do  planejamento  e  execução  dessa  parceria.  São

recebidos pela Presidência, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados

Rogério  Correia em que solicita  seja  realizada reunião  de  audiência  pública  para

debater o déficit do quadro de servidores do Tribunal de Justiça e a ilegalidade do

exercício de atividades fim por servidores não integrantes desse quadro; e Fred Costa

em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o Projeto de

Lei  nº  1.870/2011,  que  dispõe  sobre  o  cadastro  de  entidades  representativas  de

dependentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, a realizar-se amanhã, dia 27/6/2012, às 10 horas, com a finalidade de

apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei nº 3.086/2012, no 2º turno, e o Projeto

de Lei Complementar nº 28/2012, no 1º turno; determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Sebastião Costa -

Fred Costa - Lafayette de Andrada.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 26/6/2012

Às 19h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Bosco, membro da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Vanderlei Miranda e

Pompílio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Bosco,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a

revalidação de diplomas de cursos de pós-graduação expedidos por instituições de

ensino  estrangeiras  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Lumena  Santos

Chaves,  Diretora Central  de Provisão da Secretaria  de Estado de Planejamento e

Gestão, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão; e os Srs. Elpídio Donizetti Nunes, Desembargador do TJMG
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e Coordenador Acadêmico do Instituto Universitário Brasileiro; Vicente Celestino de

França, representante da Associação Nacional dos Pós-Graduados em Instituições

Estrangeiras  de  Ensino  Superior;  Manuel  Tavares,  professor  da  Universidade

Lusófona  de  Humanidades  e  Tecnologias  de  Lisboa;  e  Carlos  Estephanio,

representante  da  Associação  Brasileira  de  Pós-Graduados  do  Mercosul,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

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, 27 de junho de 2012.

Bosco, Presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS ENCHENTES, EM

28/6/2012

Às 9h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Gustavo  Corrêa  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada Comissão.

Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Arlen  Santiago,  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 empossar o

Vice-Presidente.  Ato  contínuo,  o  Presidente  declara  empossado  como  Vice-

Presidente  da  Comissão  o  Deputado  Gustavo  Corrêa.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença 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 junho de 2012.

Arlen Santiago, Presidente – Gustavo Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.164/2012

Emenda nº 1 Autoria: Coletiva

Texto da emenda: O art. 8º fica acrescido do seguinte inciso:

Art. 8° - Acompanharão a proposta orçamentária, alé m dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XVII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Emenda apresentada pelos Deputados André Quintão e Carlin Moura.

------------------------------

Emenda nº 2 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda: Dê-se ao caput do art. 24, a seguinte redação:

"Art.  24  -  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de

investimentos  com  até  50  %  (cinquenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente

arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade no todo ou

em parte, do Tesouro Estadual".

Justificação:  Os  recursos  diretamente  arrecadados  pelas  empresas  estatais

dependentes  serão  destinados,  inclusive,  para  investimentos  e  manutenção  da

infraestrutura preexistente, sendo esta infraestrutura contrapartida para celebração de

convênios e contratos com órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de

suas atividades institucionais.

------------------------------

Emenda nº 3 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Dos recursos correspondentes a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente

ordinária  do  Estado destinado à  Fundação de Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de

Minas Gerais - FAPEMIG, nos termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela

privativamente administrados, serão destinados, no mínimo, 25% (vinte e cinco por

cento)  a  financiamento  de  projetos  de  pesquisa  desenvolvidos  por  instituições

estaduais.

Justificação:  Os  critérios  adotados,  até  hoje,  pela  FAPEMIG,  na  destinação  de
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recursos para o financiamento de projetos de pesquisa, têm atendido parcialmente às

necessidades de pesquisas do Estado, o que leva esta Fundação a tornar-se uma

das grandes financiadoras de ciência e tecnologia das instituições federais sediadas

em Minas Gerais. As instituições estaduais de pesquisa têm como principal atribuição

resolver  os  problemas  e  as  demandas  tecnológicas  que  aqui  se  apresentam.  A

destinação de, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos às instituições

estaduais de pesquisa, possibilitará o atendimento a essas demandas, bem como

atrairá  novas  parcerias  que  trarão  recursos  externos,  como  reforço  à  Ciência  e

Tecnologia em Minas Gerais.

------------------------------

Emenda nº 4 Autoria: Antônio Carlos Arantes - PSC

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  lei  orçamentária  conterá  dotação  para  execução  e  operacionalização  de

programas e projetos de geração de tecnologias, de conhecimento, de informações e

de  infraestrutura  que  visem  a  atender  demandas  emergenciais  e  estratégicas  de

pesquisa e experimentação do agronegócio no Estado.

Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola  do  País.  No  entanto,  o  aparecimento  de  novas  pragas  e  doenças  tem

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o bicudo do algodoeiro, que dizimou a cotonicultura mineira, a peste suína, a

ferrugem do café e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como ameaças à

agricultura  mineira  e  nacional.  Estas  doenças  causam  perda  na  qualidade  dos

produtos e podem atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a de produção e

utilização de biocombustíveis, ambientalmente desejáveis, porém ainda carentes de

tecnologias totalmente dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas

não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro
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para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos

orçamentários  para  custeio  de  projetos,  pelo  menos  para  aqueles  de  caráter

emergencial e estratégico.

------------------------------

Emenda nº 5 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  -  Na  execução  orçamentária  não  haverá  contingenciamento  de  recursos

destinados:

I - às ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS;

III - aos programas de segurança pública;

IV  -  às  ações  oriundas  de  emendas  populares  aprovadas  na  Lei  20.024,  de

09/01/2012

------------------------------

Emenda nº 6 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: O Art. 55 fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 55 -

Parágrafo único - A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS -;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -;

III - destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG -;

IV - dos institutos de previdência;

V - dos fundos estaduais que exerçam funções de financiamento ou garantia.

------------------------------

Emenda nº 7 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. - As despesas com a Assistência Social são de natureza obrigatória.

Justificação:  Segundo  o  Parecer  nº  075/2011,  da  Advocacia-Geral  da  União,

especialmente nas cláusulas 25, 26, 27 e 28, as transferências contidas naexceção
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do art. 25 da LRF são consideradas de natureza obrigatória

------------------------------

Emenda nº 8 Autoria: Luzia Ferreira - PPS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. ... - Serão assegurados os recursos orçamentários necessários ao atendimento

das políticas de adoção de crianças e adolescentes previstas no "Fundo para Infância

e Adolescência" constante do PPAG 2012-2015 para o exercício 2013, como uma das

prioridades de programas sociais do Estado.

Parágrafo único - Os recursos orçamentários de que trata o caput deste artigo serão

priorizados nos casos de adoção tardia.

Justificação: É preciso que o Poder Público estimule por todos os meios a adoção

de  menores  órfãos  ou  abandonados  com  objetivo  de  dotar-los  da  oportunidade

humanitária de um lar.

Em  Minas  Gerais,  da  grande  quantidade  de  crianças  que  se  se  encontram

atualmente em orfanatos e abrigos, em seu maior contingente possuem média de

idade superior a 4 (quatro) anos e ali continuam , na maior parte das vezes, até atingir

a maioridade sem a possibilidade de obtenção de um lar e da convivência de uma

família.  Tal  fato  é  motivado  pela  preferência  apresentada  pelos  candidatos  a

adotantes se fixar quase que invariavelmente na faixa etária de até 3 (três) anos de

idade.

É,  portanto,  imprescindível  que  se  viabilize,  no  Estado,  de  modo  eficiente  e

humanitário, o nobre propósito da adoção, da concessão de um lar àquele que não

tem a felicidade dessa imprescindível  convivência,  com o atendimento a menores

efetivamente carentes, gerando assim uma possibilidade de melhoria social de nossa

população como um todo mais harmônico que o quadro atual que presenciamos.

Para  que  tal  condição  seja  possível,  faz-se  mister  assegurar  os  recursos

necessários ao desenvolvimento de programas efetivos.

------------------------------

Emenda nº 9 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Texto da emenda: Dê-se ao caput do art. 2º a seguinte redação:

Art. 2º - As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício
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de 2013, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento

fiscal,  correspondem,  para  o  Poder  Executivo,  às  metas relativas  ao  exercício  de

2013 definidas para os programas estruturadores detalhadas no Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG -  2012-2015 e  suas  revisões  e,  para  a  Defensoria

Pública,  o  Ministério  Público,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais

-TCEMG  -  e  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  às  metas  consignadas  nos

respectivos  programas  finalísticos  do  mesmo  plano,  observadas  as  seguintes

diretrizes:

I - redução das desigualdades sociais;

II - geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III - gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

Justificação: O Estado de Minas Gerais tem hoje uma das maiores desigualdades

internas do país, a título de exemplo pode-se observar,  dentro do mesmo Estado,

Municípios como o de Poços de Caldas que conta com IDH 0,841 e outros como

Setubinha e Monte Formoso, cujo IDH gira em torno de 0,570.

Esta desigualdade deve ser superada, sendo o orçamento a ferramenta mais eficaz

para realizar este objetivo. Por outro lado, são notórios os benefícios econômicos e

sociais decorrentes da geração de empregos e de uma gestão pública transparente,

razão pela qual a inclusão destes incisos no referido artigo gerará impactos positivos

para o exercício financeiro de 2013.

Desta maneira, conto com nossos nobres pares para a aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 10 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Texto da emenda: Dê-se ao §1º do art. 8º a seguinte redação:

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República, 190 da Constituição do Estado e Artigos 2º e 3º da Lei Complementar

Federal nº 141/2012, não podendo ser incluídos como recursos a serem aplicados

nas ações e serviços públicos de saúde as despesas elencadas no Art. 4º da referida
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Lei Complementar.

Justificação:  A definição do que se enquadraria como investimentos na  área de

saúde por muito esteve em uma "zona cinzenta", sem que pudéssemos determinar ao

certo o que seriam tais gastos. No entanto, em Janeiro do ano de 2012 foi sancionada

a Lei Complementar 141/2012, que regulamenta a Emenda Constitucional nº 29, e

dispôs  em  seus  artigos  2º  a  4º  de  forma  detalhada  quais  gastos  poderiam  ser

considerados despesas em saúde e quais não deveriam.

Acreditamos que a definição feita pela referida Lei Federal representou um grande

avanço para a Saúde do Brasil, já que delimita os gastos efetivamente realizados nas

ações e serviços públicos de saúde.

Desta maneira buscando que o orçamento da saúde seja gasto efetivamente na

saúde contamos com nossos nobres pares para a aprovação desta emenda.

------------------------------

Emenda nº 11 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Texto da emenda: Acrescente-se ao §2º do art. 38 o seguinte inciso:

X - As despesas com saúde elencadas no art. 8º, V e em seu §1º.

Justificação:  Justificativa:  Por  acreditarmos que a  situação da saúde no Estado

merece atualmente uma maior atenção, e pelo fato da saúde ser um dos direitos

fundamentais elencados no Art. 5º da nossa Constituição da República, consideramos

que não deverão ser contingenciadas as despesas em saúde.

------------------------------

Emenda nº 12 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  -  Na execução orçamentária,  não haverá contingenciamento de recursos

destinados:

I - a ações diretamente relacionadas com a criança e o adolescente;

II - ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -;

III - a programas de segurança pública;

IV  -  a  ações  oriundas  de  emendas  de  iniciativa  popular  ao  PPAG  e  à  LOA

aprovadas.

V - despesas com o programa pró-acesso e outros de pavimentação asfáltica em
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municípios;

VI  -  despesas com transferências  de recursos para pessoas jurídicas  de  direito

privado, sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública e que prestam serviços

em cooperação com a administração.

Justificação:  As  ações  e  despesas  acima  elencados  representam  importantes

setores da sociedade mineira, conhecidamente carentes de recursos e que por isso

não podem ser contingenciados.

------------------------------

Emenda nº 13 Autoria: Fábio Cherem - PSD

Texto da emenda: O §7º do art. 47 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 47 - (...)

§ 7º - O BDMG fomentará o desenvolvimento da silvicultura e da piscicultura de

espécies nativas, nas linhas de pesquisa, desenvolvimento e produção.

Justificação:  Minas  Gerais  é  um dos  Estados  do Território  Brasileiro com maior

potencial para a piscicultura. Esta característica se deve ao fato de o Estado possuir,

não  só  uma das  maiores  lâminas  d¿água doce do País,  mas  também um  clima

ameno, quesito essencial para essa atividade.

Segundo o Ministério da Pesca, Minas Gerais produziu 9,9 mil toneladas de peixe

em 2010 e em outro recente estudo, o Governo Federal revela que Minas possui um

potencial  de produção de peixes que pode chegar a 140 mil  toneladas/ano.  Essa

estimativa deixa evidente o quanto nosso Estado se encontra defasado na produção

de peixes em relação a sua potencialidade.

Um dado relevante que deve ser considerado, é o baixíssimo consumo de peixe no

Estado.  Em  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  o  consumo  é  de  400  gramas/ano  por

pessoa, enquanto no interior o consumo é de apenas 100 gramas per capita/ano. Já a

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a cada pessoa consumir 12 quilos

de pescado por ano.  Uma das restrições ao aumento do consumo de peixes é o

elevado preço com que os pescados chegam às mesas das famílias mineiras e a

razão desse alto  custo se deve ao fato  de  Minas Gerais  ser,  atualmente,  grande

importador de pescado proveniente do Uruguai, Argentina, Chile e da Região Norte

do Brasil.
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A EMATER-MG apresenta como principais entraves para uma produção tão distante

do  ideal  a  ausência  de  políticas  governamentais  para  o  desenvolvimento  da

piscicultura,  a  falta  de  capacitação  técnica  dos  produtores,  a  ausência  de

investimento de recursos para que haja transferência das informações geradas nas

Universidades e Centros de Pesquisas para os produtores, dificuldade na obtenção

de  financiamentos,  dificuldade  de  liberação  de  recursos  para  pesquisas,  dentre

outras.

Acreditamos  que  o  fomento  à  piscicultura  por  parte  do  BDMG  será  capaz  de

promover  o aumento da produção de peixes e a possibilidade de maior  consumo

pelas famílias mineiras de um alimento saudável e recomendado pela OMS.

------------------------------

Emenda nº 14 Autoria: Liza Prado - PSB

Texto da emenda: ALTERE-SE A REDAÇÃO DOS INCISOS I E II §, 1º DO ARTIGO

26 :

INCISO I - ONDE SE LÊ 5% ( CINCO POR CENTO ) PASSA-SE A LER 3% (TRÊS

POR CENTO)

INCISO II - ONDE SE LÊ 10 % (DEZ POR CENTO) PASSA-SE A LER 5 % (CINCO

POR CENTO)

Justificação: A emenda ora apresentada visa amenizar os impactos orçamentários

dos municípios mineiros ao receber transferência voluntárias de recursos (convênios)

a emenda proposta prevê a redução dos percentuais de contra-partida uma vez que

observamos á impossibilidade de muitos municípios em receber recursos por falta de

dotação orçamentaria correspondente á contra - partida. Face ao exposto esperamos

estar  contribuindo  com  o  desenvolvimento  dos  nossos  municípios,  esperamos

aprovação dos meus nobres pares.

------------------------------

Emenda nº 15 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

Demonstrativo regionalizado dos recursos, em valores nominais e percentuais,  a

serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  em  ações  voltadas  para  o  combate  à

violência contra a mulher e programas de assistência às vitimas.
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Justificação: A grande incidência dos crimes praticados contra a mulher demanda

uma estrutura estatal especializada para combater tal tipo de crime, existindo, para

tando,  delegacias  da  mulher,  defensoria  pública  da  mulher,  varas  criminais

especializadas entre outros órgãos que lidam de forma especifica com o combate

desse tipo de violência, e ainda com o atendimento às vítimas.

Para maior efetividade das medidas que são adotadas para a defesa da mulher,

faz-se necessária maior transparência da aplicação dos recursos públicos que são

destinados  às  ações  voltadas  para  o  combate  à  violência  contra  a  mulher  e

programas de assistência às vítimas.

------------------------------

Emenda nº 16 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

Demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, do montante a ser

aplicado direta ou indiretamente na segurança pública.

------------------------------

Emenda nº 17 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

Demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  na

manutenção e no desenvolvimento dos circuitos turísticos do Estado.

------------------------------

Emenda nº 18 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

Demonstrativo dos recursos financeiros a serem aplicados na manutenção e na

implementação dos espaços públicos de lazer e esportes.

------------------------------

Emenda nº 19 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

Demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais,  dos recursos a

serem aplicados direta ou indiretamente em ações voltadas às pessoas portadoras de

deficiência física ou mental.

------------------------------
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Emenda nº 20 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 47, o seguinte parágrafo:

O BDMG fomentará os polos de fruticultura instituídos no Estado, visando incentivar

a produção, a industrialização e a comercialização, através de linhas de pesquisa,

desenvolvimento, produção e de infraestrutura para comercialização.

------------------------------

Emenda nº 21 Autoria: Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Texto da emenda: Acrescente-se ao art.8º, o seguinte inciso:

Art.8º. (...)

Demonstrativo dos recursos a serem aplicados, em especial da Região Sul-Mineira,

para  a  implementação  da  estrutura  destinada  ao  acolhimento  dos  eventos  da

EXPOCAFÉ, realizados na cidade de Três Pontas-MG em parceria com a Empresa

de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  EPAMIG,  que  objetiva  fomentar  o

desenvolvimento do Setor Agrícola da Cafeicultura no Estado.

------------------------------

Emenda nº 22 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  deverá  incorporar,  nos  Relatórios  Institucionais  de

Monitoramento,  análise  qualitativa  e  detalhamento  da  execução orçamentária  dos

subprojetos e subprocessos que constam em cada ação, devendo apresentá-los nas

audiências públicas de monitoramento.".

Justificação: Este texto integra a lei Lei 20024, de 09/01/2012 (PPAG 2012/2015),

produto  de  subemenda  à  emenda  nº  121,  de  nossa  autoria.  Entendemos  ser

pertinente incluir a matéria na LDO.

------------------------------

Emenda nº 23 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  -  O  Poder  Executivo  encaminhará  à  Assembleia  Legislativa,

quadrimestralmente, quadro físico-financeiro demonstrativo dos programas e ações

vinculados ao Fundo Estadual da Miséria.

------------------------------
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Emenda nº 24 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

realização do Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale.

------------------------------

Emenda nº 25 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

realização da Feira Internacional de Pedras Preciosas de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 26 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção do Hospital Regional do Município de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 27 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de um Estádio Municipal em Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 28 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção do Aeroporto Regional do Vale do Mucuri.

------------------------------

Emenda nº 29 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE do Município de Teófilo

Otoni/MG.

------------------------------
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Emenda nº 30 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção de casas populares em Teófilo Otoni e demais municípios dos Vales do

Mucuri e do Jequitinhonha.

------------------------------

Emenda nº 31 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

construção da nova Sede Regional da Polícia Civil no Município de Teófilo Otoni, bem

como de um Posto de Perícia Integrada - PPI.

------------------------------

Emenda nº 32 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação  de  um  Parque  Tecnológico  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior no Município de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 33 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 46 o seguinte inciso X:

"Art. 46 - (...)

X - a concessão de tratamento tributário simplificado, destinado à atração de novos

empreendimentos para as regiões mais pobres do Estado, em especial as dos Vales

do Mucuri e do Jequitinhonha."

------------------------------

Emenda nº 34 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 46 o seguinte inciso XI:

"Art. 46 - (...)

XI  -  a  simplificação  dos  procedimentos  para  a  ampliação  da  oferta  do  ensino

profissional e tecnológico nas regiões mais pobres do Estado, em especial as dos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha."
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------------------------------

Emenda nº 35 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

implantação de uma Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária

de Minas Gerais no Município de Teófilo Otoni/MG.

------------------------------

Emenda nº 36 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A Lei Orçamentária Anual deverá conter dotação de recursos destinados ao melhor

aparelhamento das polícias civil e militar de Teófilo Otoni e dos demais municípios

das regiões dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

------------------------------

Emenda nº 37 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: O § 6º do art. 47 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 47 - (...)

"§ 6º- a sustentabilidade do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares de Minas

Gerais fomentando a ampliação de seus recursos e garantido o acesso à moradia aos

militares."

Justificação:  A  proposta  de  emenda  pretende  garantir  que  o  Banco  de

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S/A  possa  fomentar  ações  para  ampliar  os

recursos do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares.

------------------------------

Emenda nº 38 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: O inciso I do art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 23 - (...)

I  -  a  retenção  para  as  receitas  que  componham  a  base  de  cálculo  para  o

pagamento da dívida do Estado com a União terá seus percentuais reajustados nos

termos de lei federal."

Justificação:  Os  Estados  da  federação,  incluindo  Minas  Gerais,  estão  em

negociação  com  a  União  para  possível  revisão  dos  parâmetros  que  regem  o
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pagamento da dívida assumida pelo Governo Federal conforme o que preceitua a Lei

nº 9.496/97. Essa revisão pretende modificar não somente o critério de indexação do

saldo devedor, mas também o percentual anual da receita destinado ao pagamento,

hoje  em 13 % de  acordo com  a  referida  lei.  Caso novo  percentual  venha  a  ser

estabelecido. Trata-se portanto de adequação técnica ao texto da Lei das Diretrizes

Orçamentárias.

------------------------------

Emenda nº 39 Autoria: Sargento Rodrigues - PDT

Texto da emenda: O “caput” do art. 21 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Legislativo,

Judiciário  e  Executivo,  do Ministério  Público,  da Defensoria Pública  e do  TCEMG

terão como parâmetro, na elaboração de suas propostas orçamentárias, a despesa

com a folha de pagamento do mês de abril de 2012, excluídas despesas sazonais e

extraordinárias,  projetada para  o exercício de  2013,  considerando a revisão geral

anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição da República e eventuais

acréscimos legais, observadas as limitações dispostas no parágrafo único do art. 22

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000."

Justificação: A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada em junho do exercício

anterior, para reger o orçamento do ano seguinte. Portanto, todos os seus comando

servirão a um período de 18 meses no geral e 20 meses para a folha de pessoal.

Nesse período a folha de pessoal e encargos sociais sofre alterações significativas

que podem advir do crescimento por incorporações de vantagens pessoais; reajustes

legais;  contratação  de  pessoal,  promoções  de  carreira,  alterações  de  natureza

previdenciária.  Desta  forma,  não  faz  sentido  fixar  a  folha  de  pessoal  e  encargos

sociais  do  mês de abril  do  ano anterior  como limite  de gasto  para os 20  meses

seguintes. Sendo razoável que ela possa servir  de parâmetro e não limite para a

elaboração do orçamento.

------------------------------

Emenda nº 40 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21 do projeto:

Art. 21
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§ - As despesas com pessoal e encargos sociais da Polícia Militar, do Corpo de

Bombeiros Militar e da Polícia Civil terão como limite, na elaboração de sua proposta

orçamentária,  a  despesa  com  a  folha  de  pagamento  do  mês  de  abril  de  2012,

acrescida do percentual de 30%.

Justificação: A presente emenda tem por objetivo criar condições para a elevação

da  remuneração  dos  agentes  de  segurança  pública  do  Estado,  mediante  a

implantação  de  novas  tabelas  salariais  (reparando  graves  injustiças  como a  dos

servidores  da  Polícia  Civil  que  percebem  os  piores  vencimentos  do  País)  e  a

concessão de gratificação por atividade de risco (ou gratificação de periculosidade).

As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente de segurança

penitenciário  e  de  agente  de  segurança  sócio-educativo  são  tipificadas  como

profissões  de  risco,  perigosas  e  que,  portanto,  fazem,  seus  ocupantes,  jus  ao

adicional  de  periculosidade,  definido  nos  termos  da  Constituição  Federal  e  em

conformidade com o disposto nos artigos 36 e 39 da Constituição Estadual. Com esta

medida,  pretende-se  tornar  viável  o  atendimento  a  essa  antiga  reivindicação dos

servidores da área de defesa social.

------------------------------

Emenda nº 41 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 21:

Art. 21

§  -  As  despesas  com  pessoal  e  encargos  sociais  da  Secretaria  de  Estado  da

Educação  conterão  dotações  suficientes  para  a  implantação  integral,  como

vencimento inicial das carreiras, do piso nacional do magistério atualizado, conforme

dispõe a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

Justificação: A presente emenda visa assegurar o cumprimento da lei nacional que

instituiu o piso nacional do magistério, uma conquista histórica dos professores da

rede pública e de todos aqueles que defendem uma educação pública de qualidade

com a valorização dos trabalhadores.

Resgatando  o  pacto  nacional  pela  valorização  do  magistério  e  qualidade  da

educação, em março de 2007, a proposta foi encaminhada pelo governo federal, em

forma de projeto de lei, à Câmara dos Deputados, originando a Lei nº 11.738, de 16
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de  julho  de  2008,  após  ser  debatido  amplamente  por  14  meses,  no  Congresso

Nacional.

A norma federal prevê que os professores da educação básica pública dos estados,

municípios, do Distrito Federal e da União serão beneficiados com a entrada em vigor

do piso nacional do magistério. É a primeira categoria a ter um piso salarial nacional

definido na Constituição. O valor integral deveria estar sendo pago desde janeiro de

2010, como salário-base sobre o qual seriam acrescentados todos os adicionais e

vantagens pecuniárias.

Cumpre-nos ressaltar que, absurdamente, Minas Gerais insiste em não cumprir a lei

federal que definiu o piso nacional do magistério. O valor do piso não pode incluir

vantagens e benefícios, é apenas o vencimento inicial,  o mínimo a ser pago pelo

governo de forma integral. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal.

Diante  disso,  não  vemos  como  melhorar  a  qualidade  da  educação  sem

necessariamente  valorizar  os  profissionais  da  educação  com  a  promoção  de

condições adequadas de trabalho, salário digno, formação e garantia de atendimento

à  saúde.  Ademais,  investir  em  educação  é  investir  também  na  promoção  do

desenvolvimento do Estado.

------------------------------

Emenda nº 42 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 46:

Art. 46

§ - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária,  a

redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que incidem sobre a energia elétrica para

consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a telefonia fixa e celular e a

comunicação de dados, em atendimento aos objetivos previstos no art. 2º, incisos IV,

IX  e  XI  da  Constituição  do  Estado,  nas  condições,  prazos  e  recursos  que  a  lei

específica estabelecer.

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução da

carga  tributária  no  Estado,  através  da  redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS que incidem sobre

a energia elétrica para consumo residencial, sobre a energia elétrica rural, sobre a

telefonia fixa e celular, e isenção de ICMS nos serviços ao acesso à internet prestada

pelo Programa Internet Popular.

------------------------------

Emenda nº 43 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte § ao artigo 46:

Art. 46

§ - O Poder Executivo promoverá, mediante alteração da legislação tributária,  a

redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  (ICMS  que  incidem  sobre  biocombustíveis),

inclusive  álcool  combustível,  em  atendimento  aos  objetivos  previstos  no  art.  2º,

incisos IV, IX e XI da Constituição do Estado, nas condições, prazos e recursos que a

lei específica estabelecer.

Justificação: A presente emenda visa colaborar no esforço nacional para redução da

carga  tributária  no  Estado,  através  da  redução  das  alíquotas  do  Imposto  sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS que incidem sobre

biocombustíveis inclusive álcool combustível.

Ora,  os  produtores  do  setor  sucroalcooleiro  e  os  consumidores  esperam  com

grande  expectativa  a  redução  da  carga  tributária  sobre  o  álcool  combustível,

conforme compromisso assumido pelo ex-governador Aécio Neves. Contudo, o álcool

em Minas ainda não é vantajoso, especialmente quando comparamos com a carga

tributária e incentivos em outros estados da federação.

O objetivo da proposta em análise é garantir que os produtores mineiros tenham

condições de competir com os produtores de estados vizinhos como São Paulo, onde

a alíquota é de 12%.

------------------------------
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Emenda nº 44 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a execução de

obras  e  reformas  estruturais  nos  prédios  escolares  das  instituições  de  ensino  do

Estado de Minas Gerais.

Justificação: A presente emenda visa permitir que o Estado promova a ampliação e

reforma dos prédios escolares, comprometidos pela precária infra-estrutura. Diversas

instituições de ensino pertencentes à rede estadual não recebem atenção do governo

estadual para obras de melhorias da rede física.

Esta situação de apatia resulta em interdições de blocos e diversos prejuízos à

comunidade escolar. A direção das escolas comprometidas encaminham solicitação

emergencial  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  contudo,  convivem  com  a

morosidade no encaminhamento do pelito.

Ademais, as instituições não possuem condições de realizar as obras de ampliação

e reformas dos prédios com recursos próprios, necessitando, portanto, de apoio do

governo Estadual.

------------------------------

Emenda nº 45 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art... A Lei Orçamentária conterá dotações destinadas a assegurar a reestruturação

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).

Justificação:  A presente  emenda  tem  por  objetivo  garantir  a  reestruturação  do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), com a

ampliação da rede credenciada, principalmente nas cidades do interior do Estado, e

desburocratização do sistema de agendamento das consultas, promovendo, assim,

um  atendimento  digno  e  adequado  aos  servidores  estaduais  nas  diversas

especialidades médicas.

------------------------------

Emenda nº 46 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art...  A  Lei  Orçamentária  conterá  dotações  suficientes  para  a  implantação  do
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programa estadual de proteção e defesa do consumidor.

Justificação:  A presente  emenda tem por  objetivo  garantir  dotação orçamentária

própria ao programa estadual de proteção e defesa do consumidor. Dessa forma, a

operacionalidade da defesa dos direitos  dos consumidores em Minas Gerais seria

mais  eficaz,  permitindo  o  processamento  das  reclamações  individuais  dos

consumidores, o que hoje não ocorre. Destarte, o consumidor mineiro contará com

uma participação do Estado para assegurar a solução plena dos conflitos envolvendo

ofensas  às  normas  de  proteção  ao  consumo,  resultando  em  uma  consequente

diminuição nos conflitos levados a análise do poder judiciário, evitando a morosidade.

------------------------------

Emenda nº 47 Autoria: Elismar Prado - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art... A Lei Orçamentária conterá dotações suficientes para a inclusão da música

como componente obrigatório na grade curricular dos alunos de todas as escolas da

rede estadual de ensino, conforme a Lei Federal nº 11.769, de 18 de agosto de 2008.

Justificação: O prazo para que as instituições de ensino incluam na grade curricular

dos alunos do ensino médio e fundamental a música como componente obrigatório

terminou em agosto do ano passado.

A Lei 11.769 publicada em agosto de 2008, obriga que as escolas mantidas pelo

Poder Público da União, dos Estados, do Distrito  Federal  e Municípios, além das

instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada,

passem a incluir a música como componente obrigatório na grade curricular. Contudo,

o governo estadual se omite a cumprir a norma federal.

Tão importante para o estímulo da criatividade das crianças e adolescentes,  as

aulas  de  música  podem  trazer  grandes  benefícios  para  o  desenvolvimento  e  a

sociabilidade dos alunos, que seriam introduzidos na música sem sair do ambiente

educacional. Vale ressaltar que as aulas de música cumprem um papel educativo e

social,  além  de  contribuir  para  a  formação  cultural  das  crianças  e  adolescentes,

preparando-os para que sejam cidadãos conscientes no futuro.

------------------------------
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Emenda nº 48 Autoria: Neilando Pimenta - PHS

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

A  Lei  Orçamentária  Anual  deverá  conter  dotação  de  recursos  destinados  à

elaboração,  por  parte  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana, de um Plano de Desenvolvimento Estratégico Sócio-Econômico para

a Região dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

------------------------------

Emenda nº 49 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art... A lei Orçamentária conterá dotação orçamentária destinada a implementação

do Piso Salarial Nacional dos Trabalhadores da Educação Básica Pública de Minas

Gerais, reajustado anualmente.

Justificação: A Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, prevê a implementação do

PSPN , segundo o valor do Vencimento Básico Inicial da carreira e em seu artigo 5º a

atualização  anual  do  PSPN segundo  a  variação  do valor  per-capita  ,  no mês de

janeiro.

------------------------------

Emenda nº 50 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao artigo 8º o seguinte inciso:

(...) - demonstrativo por órgão e entidades pertencentes aos Poderes do Estado, em

valores nominais e percentuais, das receitas e despesas estimadas com serviços de

saúde e benefícios previdenciários previstos no Regime Próprio de Previdência Social

de Minas Gerais.

Justificação:  O poder  Executivo não vem apresentando na LOA a estimativa  da

execução  dos  recursos  acima  citados  e,  tampouco,  publicizado  as  necessárias

informações quanto ao impacto dos resultados auferidos na geração do superávit

primário.  Apenas  quando  da  publicação,  a  posteriori,  do  Relatório  Técnico  de

auditoria da Prestação de Contas do governo pelo Tribunal de Contas do Estado que

a sociedade civil pode tomar conhecimento dos impactos da execução das ações e

ou programas dos Institutos de Previdência estaduais.

------------------------------
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Emenda nº 51 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 8º o seguinte inciso:

(...) - O Poder executivo publicará , trimestralmente, o demonstrativo das Despesas

de Pessoal de cada órgão e ou entidade a ele pertencente, contendo detalhamento

da  composição  da  remuneração  do  servidor,  segundo  formas  de  remuneração,

cargos e vínculo empregatício.

Justificação:  O  poder  executivo  tem publicado  um  modelo  de  demonstrativo  da

remuneração  trimestral,  por  órgão/entidade,  que  inviabiliza  a  análise  devida  da

evolução da remuneração e pisos dos seus servidores, em particular aqueles lotados

nos Grupos de Atividades das áreas sociais.

------------------------------

Emenda nº 52 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao artigo 8º o seguinte inciso:

(...)  -  O  Poder  executivo  publicará  ,  trimestralmente,  o  demonstrativo  contendo

todos os repasses de recursos, em valores nominais e percentuais, segundo o objeto

e  finalidades  definidas  de todos  os  Convênios  estabelecidos  entre  as  Secretarias

,órgãos e entidades públicas das áreas sociais de Saúde, Educação e Assistência

Social.

Justificação: O poder executivo, mediante a SEPLAG, cumprindo as determinações

da Lei de Transparência Fiscal e mais recentemente a Lei de Acesso a Informação,

prestaria um grande serviço a sociedade civil se publicasse os dados e informações

acima  referenciados,  haja  visto  o  exercício  das  competências  intrínsecas  de

monitoramento e  fiscalização,  contidas na legislação dos Conselhos Estaduais  de

Controle Social existentes, nas áreas respectivas acima citadas.

------------------------------

Emenda nº 53 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art..  A Lei  orçamentária  conterá  dotação  orçamentária  destinada a  implementar

programa de formação permanente aos membros dos conselhos de controle social da

educação,  CONSFUNDEB-Conselho  de  Fiscalização  dos  recursos  do  Fundo  de

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
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Profissionais  da  Educação  e  CAE-Conselho  de  Alimentação  Escolar,  bem  como

recursos para o exercício da fiscalização efetiva, in loco.

Justificação:  As  dotações  orçamentárias  destinadas  ao  financiamento  dos

conselhos de Controle Social estaduais, em particular da área da educação pública,

são  insuficientes  para  garantir  a  efetividade  do  exercício  qualificado  das

competências previstas aos membros eleitos e em particular quanto a necessidade

de formação de seus membros.

------------------------------

Emenda nº 54 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art.. O poder Executivo incluirá no Portal dos Conselhos Estaduais, a composição,

o Regimento Interno, as atividades e deliberações feitas pelo Conselho Estadual de

Previdência / CEPREV de Minas Gerais.

Justificação:  O  CEPREV  é  o  único  conselho  de  Controle  Social  que  não  está

disposto no referido Portal e tampouco sua composição está atualizada no site do

IPSEMG.  Seria  de  fundamental  importância,  no  momento  atual  de  transição  dos

modelos de financiamento e de prestação de serviços previdenciários no estado de

Minas, que as informações acima citadas fossem didaticamente disponibilizadas.

------------------------------

Emenda nº 55 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art..  O  poder  Executivo  incluirá  na  lei  orçamentária  dotação  orçamentária,  com

recursos  advindos  de  excesso  de  arrecadação,  para  capitalizar  o  orçamento  do

IPSEMG, na perspectiva de  custeio do Plano de Saúde dos servidores estaduais

segurados.

Justificação: A nova proposta de financiamento do Plano de Saúde dos servidores

estaduais apresentada pela SEPLAG aponta para o modelo de coparticipação que,

seguramente,  vai  onerar  ainda  mais  o  servidor  estadual,  como  demonstra  a

majoração das alíquotas de contribuição previdenciárias  para 11% para o ano de

2013, na recente LC 121/11.

------------------------------
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Emenda nº 56 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art... O poder Executivo incluirá na lei orçamentária dotação destinada a assegurar

o pagamento de benefícios de aposentadoria e pensão relativos a aposentadoria por

invalidez  permanente  e  ao  custeio  da  reabilitação  dos  servidores  acometidos  por

acidente de trabalho ou doença profissional transitória.

Justificação: A nova EC 70 aprovada em março de 2012 prevê novas regras para o

pagamento de benefícios de aposentadoria e pensão para casos de aposentadoria

por invalidez permanente e até o momento não houve explicitamente, por parte do

Executivo,  nenhuma  ação  específica  no  sentido  de  cumprimento  da  mesma  ,

tampouco  o  governo  apresentou  recursos  de  financiamento  permanente  para  o

problema da reabilitação dos servidores afastados.

------------------------------

Emenda nº 57 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ...:  A lei orçamentária conterá dotação destinada a garantir a implementação

integral dos 2/3 da carga horária da jornada de trabalho do profissionais da educação,

para o desempenho das atividades de interação com os educandos e planejamento

pedagógico.

Justificação: Cumprimento do § 4º do art. 2º da Lei Federal n.º 11.738/08.

------------------------------

Emenda nº 58 Autoria: Rogério Correia - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. ...: O poder Executivo publicará a relação das pessoas físicas e jurídicas que

receberão incentivo fiscal.

Justificação: As Renúncias Fiscais são demonstradas com o detalhamento feito por

modalidade (isenção, anistia, crédito presumido, etc.) e por setor (extração mineral,

agropecuário, serviços, etc.). Com base na Lei Federal n.º 12.527/11, acreditamos

que  este  detalhamento  deva  ser  feito  por  pessoa  física  e  jurídica,  para  que  os

cidadãos saibam quais são as pessoas ou empresas a que se destinam os benefícios

tributários.
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Emenda nº 59 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. (...). O Estado aplicará, no exercício de 2013, em ações e serviços públicos de

saúde,  no mínimo, 12% (doze por  cento) da arrecadação dos impostos a que se

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea "a" do inciso I e o

inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas

que forem transferidas aos respectivos Municípios.".

Justificação: Uma vez aprovada a Lei Complementar nº 141, de 2012 e depois de

nove anos de embates tentando assegurar o cumprimento da Emenda Constitucional

nº 29, deveria ser desnecessária a normalização na LDO da aplicação mínima de

recursos  em  ações  e  serviços  públicos  de  saúde.  No  entanto,  em  Minas  essa

pressuposição foi fraudada pela celebração do Termo de Ajuste e Gestão entre o TCE

e o Executivo, que prevê que, dos 12% das receitas de impostos e transferências a

serem destinados ao SUS em 2013, apenas 10,84% serão exigidos no exercício pelo

Tribunal. Se considerarmos uma base vinculável de R$44.686 bilhões em 2013, valor

resultante da soma da projeção da receita de impostos, das transferências, da dívida

ativa e dos juros e multas, subtraídas as transferências aos municípios, teríamos um

prejuízo para a área de saúde de cerca de R$518.358 milhões em 2013.

------------------------------

Emenda nº 60 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. (...). O Estado aplicará, no exercício de 2013, no mínimo, 25% (doze por cento)

da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais,

na manutenção e desenvolvimento do ensino público.".

Justificação: Considerando a interpretação conjunta dos artigos da constituição e

das leis relativas à educação, conclui-se que, para fins do limite constitucional com

MDE, a componente "remuneração" deve se restringir às despesas correspondentes

ao pagamento do pessoal  efetivo,  que se encontra exercendo cargo, emprego ou

função na atividade do ensino, excluindo-se, portanto, as despesas com inativos e

pensionistas. O Tribunal de Contas do Estado assim também entendeu e normalizou

o assunto, por meio da Instrução Normativa nº 09, de 2011. Isso deveria bastar para
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garantir a aplicação do mínimo constitucional no Estado, após anos de insuficiência

de investimentos. No entanto, essa pressuposição foi fraudada pela celebração do

Termo de Ajuste e Gestão entre o TCE e o Executivo, que prevê que, dos 25% das

receitas de impostos e transferências a serem destinados à MDE em 2013, apenas

23,19%  serão  exigidos  no  exercício  pelo  Tribunal.  Se  considerarmos  uma  base

vinculável de R$44.686 bilhões em 2013, valor resultante da soma da projeção da

receita  de  impostos,  das  transferências,  da  dívida  ativa  e  dos  juros  e  multas,

subtraídas as transferências aos municípios, teríamos um prejuízo para a área de

saúde de cerca de R$487 milhões em 2013.

------------------------------

Emenda nº 61 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Dê-se ao § 1º do art. 8° a seguint e redação:

"Art. 8°. (...)

§ 1º Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com os arts. 200 da Constituição da

República e 190 da Constituição do Estado, assim como com a Lei Complementar nº

141, de 13 de janeiro de 2012.".

Justificação:  A aprovação  da  Lei  Complementar  nº  141,  de  2012,  pôs  a  nu  a

fraqueza  dos  argumentos  usados  em  Minas  Gerais  para  acobertar  a  fraude

perpetrada pelo governo do Estado contra o setor de saúde nos últimos 10 anos. A

redação original do parágrafo interpreta a Emenda n° 29 de forma ampliada, tendo

servido  de  desculpa  para  a inclusão de diversas despesas incompatíveis  com as

regras constitucionais sobre ações e serviços públicos de saúde. Acreditamos que

nem mesmo a redação constante no PL e nas LDO vigentes nos últimos anos têm o

condão de legitimar, entre outras práticas, o uso de recursos que não fazem parte do

Orçamento Fiscal do Estado, como os recursos próprios da COPASA. A proposta tem

o objetivo preservar o espírito da Emenda n° 29, de  13 de setembro de 2000, que tem

a clara intenção de garantir um fluxo contínuo e ampliado de recursos para o Sistema

Único de  Saúde.  O desvio de  recursos destinados ao SUS para  outros  aspectos

condicionantes  da  saúde,  que,  por  mais  relevantes  que  sejam,  não  têm  o  perfil

universalizante do Sistema, compromete ainda mais os já insuficientes recursos do
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setor. A emenda visa também adequar a LDO à legislação vigente na área da saúde,

especialmente à Lei Complementar nº 141, que repete os critérios da Resolução nº

322, editada pelo Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério da Saúde

e sempre por nós defendida. Esperamos, com a emenda,  evitar  que o orçamento

para 2013 inclua entre as despesas com saúde gastos que não são pertinentes à

área.

------------------------------

Emenda nº 62 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 8º os seguintes incisos:

"Art. 8º (...)

(...)  - o demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os

objetivos e metas fiscais constantes desta lei;"

Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da

compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,

determinando a explicitação de sua adequação à cenário financeiro previsto na LDO

e no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal - PAF.

------------------------------

Emenda nº 63 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao Art. 8º os seguintes incisos:

"Art. 8º (...)

(...) - detalhamento dos custos unitários médios mais representativos, utilizados na

elaboração dos orçamentos para os principais serviços de engenharia e obras.".

Justificação:  Procuramos  ampliar  o  rol  de  informações  complementares  que

acompanham o projeto de orçamento do Estado de forma a permitir  a aferição da

compatibilidade da programação anual com os demais instrumentos de planejamento,

determinando os custos da ação governamental.

------------------------------

Emenda nº 64 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se o seguinte artigo:

"Art.  (...).  A lei  orçamentária  identificará  com  Indicador  de  Procedência  e  Uso
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específico as despesas destinadas a repor o montante mínimo de ações e serviços

públicos de saúde não atingido em orçamentos anteriores.".

Justificação: A Lei Complementar nº 141, de 2012, prevê em seu art. 25 que:

"Art  25.  Eventual  diferença  que  implique  o  não  atendimento,  em  determinado

exercício,  dos  recursos  mínimos  previstos  nesta  Lei  Complementar  deverá,

observado o disposto no inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  160 da Constituição

Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração

da diferença,  sem prejuízo  do montante  mínimo do exercício de referência e das

sanções cabíveis."

Conclui-se,  por  força  desse  dispositivo,  que  o  orçamento  poderá  contemplar

despesas  de  saúde  destinadas  a  repor  o  montante  mínimo  não  atingido  em

orçamentos anteriores e, por essa razão, essa parcela não pode ser computada no

valor mínimo exigido para o exercício financeiro a que se refere o orçamento. Note-se

que já em 2013, em razão do TAG, seria exigível a complementação de recursos de

R$726 milhões, que é a diferença entre o mínimo exigido pelo TAG, 9.8%, e os 12%

constitucionais em 2012, segundo o valor inicial do orçamento.

------------------------------

Emenda nº 65 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 18 os seguintes parágrafos:

"Art. (...)

§ 3º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de

motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos

cancelamentos de dotações  propostos  sobre  a  execução de atividade,  projeto  ou

operação especial objeto de cancelamento, assim como sobre as respectivas metas.

§ 4º Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, as

exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de  receitas para o

exercício.".

Justificação:  As  modificações  aqui  propostas  têm  o  objetivo  de  regular  a

apresentação de créditos adicionais à apreciação dessa Casa, de modo a facilitar o

acompanhamento e fiscalização das modificações introduzidas na lei orçamentária.

Pretendemos, com a adoção dos mecanismos de controle e transparência propostos
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ampliar o debate público sobre os custos da execução das políticas governamentais,

reforçando o sistema de planejamento pelo exercício da justificação circunstanciada

de todos os seus atos.

------------------------------

Emenda nº 66 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 21 os seguintes parágrafos:

"Art. 21. (...)

§  2° Os  serviços  de  consultoria  somente  serão  contr atados  para  execução  de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da Administração Estadual, publicando-se no Diário Oficial do Estado e

na página oficial do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a

autorização da contratação, na qual constará, necessariamente, quantitativo médio de

consultores,  custo  total  dos  serviços,  especificação  dos  serviços  e  prazo  de

conclusão.".

Justificação: A emenda tem o objetivo de dar maior transparência às despesas com

consultorias,  que,  como  demonstraram  estudos  do  Ministério  do  Planejamento,

referentes  particularmente  à  contratação  de  consultores  em  programas  com

financiamento  internacional,  frequentemente  têm  custos  superiores  ao  trabalho

desenvolvido por quadros existentes no próprio serviço público. O mecanismo já foi

adotado nas LDO's de 2004 a 2011, não parece haver motivo para sua exclusão,

principalmente quando se observa a trajetória crescente dessas despesas.

------------------------------

Emenda nº 67 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Dê-se ao § 4º do art. 25 a seguinte redação, acrescentando-se o

seguinte §:

"Art. 25. (...)

§ 4º O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que  motive  a  suspensão ou  o  impedimento  de  liberação de recursos  a  título  de

transferências voluntárias.

§  5° -  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cada stro  atualizado  relativo  à

adimplência  dos  municípios  para  efeito  de  transferência  voluntária  do  Estado  e
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manterá  na  internet  relação  atualizada  dos  entes  que  apresentarem  motivos  de

suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado,  de  modo a tomar  tempestivamente  as  providencias  necessárias  à

regularização de suas relações com o poder Público estadual.

------------------------------

Emenda nº 68 Autoria: Bancada do PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  na  Subseção  III  da  seção II  do  Capítulo  III  o

seguinte art. 28, renumerando-se os demais:

"Art. 28 - Os órgãos ou entidades concedentes deverão disponibilizar na internet

informações  contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de

transferência  voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda:

I - divulgar, pela internet:

a) os critérios para a seleção dos beneficiados pelo programa;

b) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

c)  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos;

II  -  viabilizar  acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de

recursos;

III  -  adotar  procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que

orientem os  interessados  de modo a facilitar  o  seu acesso direto  aos  órgãos da

Administração Pública Estadual.".

Justificação:  A emenda  pretende  estabelecer  procedimentos  que  simplifiquem  e

deem  transparência  à  execução  de  políticas  públicas  estaduais  por  meio  da

colaboração com os municípios. Propomos a publicação dos critérios que determinam

a escolha de um município como parceiro da Administração Estadual,  de modo a
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garantir  a  impessoalidade  no exercício  discricionário  de  despesas  e  possibilitar  a

todos  os  municípios  a  igualdade  de  condições  na  disputa  dos  recursos

complementares estaduais.

------------------------------

Emenda nº 69 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 30 o seguinte §2º, passando o §2º a §3º:

"Art. 30 (...)

§ 2º - A consolidação anual dos relatórios de que trata o §1º fará parte da Prestação

de Contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do Tribunal de

Contas do Estado,  ficando os eventuais  responsáveis  pela sua não apresentação

tempestiva sujeitos às sanções previstas no Título IV da Lei Complementar nº 102, de

17 de janeiro de 2008.".

Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar efetividade ao relatório

de  acompanhamento  do  Orçamento  de  Investimentos  das  empresas  estatais  e,

consequentemente,  ao  próprio  Orçamento  de  Investimentos.  Devemos  notar,

suplementarmente,  que  o  procedimento  de  inclusão  da  prestação  de  contas  das

empresas  controladas  que  propomos  é  efetivado  pela  União,  que  inclui  análise

detalhada da execução orçamentária dos investimentos das empresas estatais entre

os documentos que compõe a Prestação de Contas do Presidente da República.

------------------------------

Emenda nº 70 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 35 o seguinte §1º, passando o parágrafo

único a § 2º:

"Art. 35 - (...)

§  1º -  Os recursos alocados nas dotações previstas nos incisos do "caput"  não

poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade,

salvo por lei específica.".

Justificação:  O  projeto  reproduz  norma  tradicionalmente  inserida  nas  LDO's  do

Estado, que restringe a participação do Legislativo na elaboração da lei orçamentária.

Julgamos ser necessária uma maior participação do Poder Legislativo na elaboração

da programação orçamentária, em nome do equilíbrio entre os Poderes. Acreditamos
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que uma forma de equilibrar o peso relativo dos Poderes na elaboração do orçamento

seria restringir o uso das dotações listadas nos incisos como fonte de anulação de

recursos  para  atos  de  suplementação,  submetendo  o  Executivo  às  mesmas

limitações  impostas  ao  Legislativo.  Dessa  forma,  caso  seja  necessária  a

reprogramação das  despesas relacionadas nos  incisos,  esta  se  fará  por  meio  de

projeto de lei específica.

------------------------------

Emenda nº 71 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se, ao art. 37 o seguinte § 2°, passando o parágrafo

único a § 1°:

"Art. 37 (...)

§ 2° - O Poder Executivo publicará, juntamente com o cronograma de que trata o

caput,  as  metas  bimestrais  de  realização  de receitas,  desdobradas  por  categoria

econômica e origem.".

Justificação:  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  deu  grande  importância  ao

planejamento financeiro dos entes públicos, prevendo, inclusive, a obrigação de se

limitar  os  empenhos,  como previsto  no  art.  37  do  PLDO,  caso  não  se  efetive  a

previsão de receita.  Para isso, o art.  13 dessa lei  determina o desdobramento da

receita prevista em metas bimestrais de arrecadação. A emenda que apresentamos

tem o objetivo de dar total publicidade a essas metas, que hoje não são atualizadas

pela Secretaria da Fazenda.

------------------------------

Emenda nº 72 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39 - (...)

(...) - os demonstrativos relacionados no art. 8º desta lei, atualizados de acordo com

a  execução  orçamentária,  com  periodicidade  estabelecida  em  regulamento,

obedecido o prazo máximo de três meses;".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.
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Emenda nº 73 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39 - (...)

(...) - até o vigésimo dia de cada mês, relatório comparativo da arrecadação mensal

realizada até o mês anterior das receitas com as respectivas estimativas bimestrais,

bem como de eventuais reestimativas por força de lei; ".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------

Emenda nº 74 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39 - (...)

(...) - relatórios das despesas com publicidade institucional e com publicidade de

utilidade pública, discriminando o total das despesas da administração direta e da

indireta, incluindo as empresas controladas pelo Estado, por tipo de mídia, órgão ou

entidade  responsável  pela  informação  veiculada  e  a  relação  das  agências

contratadas pelo Executivo;".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------

Emenda nº 75 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39. (...)

(...) - cópias dos originais dos contratos vigentes de dívida pública e, quando for o

caso, sua tradução, assim como a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos

relatórios de avaliação do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal;".

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.
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Emenda nº 76 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 39 o seguinte inciso:

"Art. 39 -. (...)

(...) - a íntegra dos termos de entendimento técnico e dos relatórios de avaliação do

Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, celebrado entre

o Estado de Minas Gerais e a União;'.

Justificação:  Procuramos  garantir  um  patamar  mínimo  de  divulgação  de

informações sobre a execução de despesas pelo Executivo, de modo a ampliar  o

grau de transparência orçamentária do Estado.

------------------------------

Emenda nº 77 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Dê-se ao art. 41 do projeto a seguinte redação:

"Art. 41 -. Será assegurado aos membros da Assembleia o acesso irrestrito, para

consulta, ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG -, ao Sistema

de Informações Gerenciais e Planejamento - SIGPLAN -, ao Sistema de Gestão de

Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG -,  ao

Sistema  Integrado  de  Administração  -  SIAD  -,  ao  Sistema  Integrado  de

Gerenciamento de Auditoria - SIGA -, ao Sistema Integrado de Obras Públicas - Siop

-, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária - SGIV -, ao Sistema de

Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Infodeop  -,  assim  como  aos  respectivos  armazéns  de  dados,  e  aos  dados

consolidados do Sistema de Informação e Controle de Arrecadação e Fiscalização -

SICAF -  e  do  Sistema Integrado  de Administração da Receita  Estadual  -  SIARE,

ressalvado o sigilo fiscal, para fins de acompanhamento e fiscalização orçamentários

a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Executivo garantirá ao Poder Legislativo as condições técnicas

de  acesso  e  o  treinamento  para  a  operação  dos  mecanismos  de  consulta  aos

sistemas referidos no caput.".

Justificação: Para o pleno exercício dos poderes de fiscalização do Legislativo é

necessário o total  acesso a todos os bancos de dados referentes à execução de

despesas e receitas públicas.  Por esse motivo, propomos a ampliação do rol dos
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sistemas que serão postos à disposição dos parlamentares.

------------------------------

Emenda nº 78 Autoria: Bancada do PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  IV  do  PL  o  seguinte  art.  47,

remunerando-se os demais:

"Art.  47  -  Somente  será aprovado o  projeto  de  lei  que institua  ou  altere  tributo

quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na

arrecadação, devidamente justificada.

§  1º  -  Os  projetos  de  lei  que  resultem  em  renúncia  de  receita  em  razão  de

concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, financeira,

creditícia  ou patrimonial,  ou que vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos,

deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.".

Justificação: A proposta visa garantir o exercício do princípio da motivação dos atos

administrativos na elaboração e aprovação de propostas que alterem a administração

das  receitas  estaduais,  assim  como efetivar  a  periódica  reavaliação  das  políticas

públicas  levadas  a  cabo  por  meio  financiamento  indireto,  consubstanciado  em

benefícios fiscais.

------------------------------

Emenda nº 79 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se Capítulo V do PL o seguinte artigo, renumerando-

se os demais:

"Art.  (…)  -  O  Poder  Executivo  publicará,  bimestralmente,  na  internet  e  em

demonstrativo  a  ser  encaminhado  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  relatório discriminando as programações financiadas aos Municípios

pelo BDMG, informando o ente beneficiário e, no mínimo:

I - quanto à execução física:

a)  no  caso  de  realização  de  obras  e  serviços,  o  percentual  verificado  pela

realização parcial com medição atestada e aferida período;

b) no caso de aquisição de bens, a quantidade parcial entregue, atestada e aferida,

II - quanto à execução financeira, os saldos anteriores, as concessões no período,

os recebimentos no período, discriminando-se amortizações e encargos, e os saldos
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atuais.".

Justificação: A emenda procura dar publicidade aos financiamentos contratados por

entes  públicos  junto  a  agência  financeira  estadual,  tratando  esses  repasses  com

mecanismos  de  transparência  semelhantes  aos  utilizados  para  as  transferências

intergovernamentais do orçamento fiscal.

------------------------------

Emenda nº 80 Autoria: Bancada do PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  no  Capítulo  V  do  PL  o  seguinte  artigo,

renumerando-se os demais:

"Art. (…) - O Tribunal de Contas do Estado incluirá no parecer preliminar sobre as

Contas  do  Governador  parecer  sobre  a  adequação  das  ações  e  financiamentos

concedidos em 2012 pelo BDMG e pelos  fundos do qual  é o  Banco é gestor  ou

agente financeiro à política de aplicação estabelecida nesta lei.".

Justificação:  O  ilustre  Ministro  Humberto  Martins  do  STJ,  ao  entender  que  os

Bancos  Públicos  são  passíveis  de  fiscalização  pelos  Tribunais  de  Contas,

suplementarmente à supervisão exercida pelo Banco Central, esclarece que ¿todos

os sistemas e órgãos de controle e fiscalização de recursos públicos devem, em uma

República, ser valorizados e dotados de poderes implícitos idôneos para que sejam

atingidos os fins constitucionais¿. Procuramos com essa emenda dar substância a

determinação constitucional  de que a LDO estabeleça a política de aplicação das

instituições financeiras públicas, dando instrumentos para que os órgãos de controle

externo verifiquem a aderência das instituições oficiais à política estabelecida.

------------------------------

Emenda nº 81 Autoria: Bancada do PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  VI  do  PL  o  seguinte  artigo,

remunerando-se os demais:

"Art.  (...)  -  Os projetos de autorização legislativa de operações financeiras serão

instruídos com a demonstração da relação custo-benefício e do interesse econômico

e social da operação, de que trata o §1° do art. 32  da Lei Complementar Federal n°

101,  de  2000,  e  a  relação  dos  projetos  ou  atividades  orçamentárias  a  serem

financiados,  assim  como  das  condições  financeiras  da  operação,  incluindo,  no
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mínimo, os prazos de amortização e carência do empréstimo, a taxa de juros e os

encargos a serem pagos, o indexador e a forma de repactuação do saldo devedor, e,

quando for o caso, proposta firme, protocolo de intenções ou instrumento congênere

firmado com a entidade financiadora.".

Justificação:  A  proposta  visa  permitir,  por  parte  da  Assembleia,  o  pleno

conhecimento das condições de endividamento a serem assumidos pelo Estado, de

modo a que este Poder possa compartilhar com o Governo a responsabilidade pelo

futuro  da  gestão  fiscal  do  Estado,  fundamento  da  necessidade  constitucional  de

autorização legislativa.

------------------------------

Emenda nº 82 Autoria: Bancada do PT

Texto  da  emenda:  Acrescente-se  ao  Capítulo  VI  do  PL  o  seguinte  art.  52,

renumerando-se os demais:

"Art. 52 - Até 10 de maio o Executivo deverá apresentar à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa a proposta preliminar de metas

e compromissos para o triênio 2013-2015 a ser encaminhada à Secretaria do Tesouro

Nacional para revisão do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal -

PAF.".

Justificação: O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal - PAF -, é o

programa no qual o Estado teve que se inscrever para que a União assumisse sua

dívida. Nos termos de entendimento técnico o estado se compromete a atingir metas

referentes  a  dívida  financeira  em  relação  à  receita  líquida  real  -  RLR;  resultado

primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras;

despesas com funcionalismo público; arrecadação de receitas próprias; privatização,

permissão ou concessão de serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial; e

despesas  de  investimento  em  relação  à  RLR.  Os  termos  de  entendimento  são

firmados trienalmente entre o Estado e a União, por meio da Secretaria do Tesouro

Nacional. Como se pode perceber, as metas estabelecidas no PAF são de extrema

importância para o futuro do Estado. O atual acordo, o nono, abrange o período de

2010 a 2012, e a renegociação das metas para 2013 a 2015 deverá ocorrer a partir

de  maio  do  próximo  ano,  já  que  a  não-revisão  do  Programa  equivale  ao  não-
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cumprimento de seis metas, implicando o apenamento segundo os termos da Medida

Provisória n° 2.192/70,  de 24 de agosto de 2001,  co m redação dada pela  Lei  n°

10.661, de 22 de abril de 2003. A emenda procura, assim, estabelecer um mecanismo

de participação do Legislativo mineiro na negociação desse importante instrumento

de planejamento e gestão financeira do Estado.

------------------------------

Emenda nº 83 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se ao art. 55 o seguinte parágrafo único:

"Art. 55 - (...)

Parágrafo único. A resolução a que se refere o caput não incidirá sobre superávits

financeiros de recursos:

I - provenientes de transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

II - provenientes de transferência do Sistema Único de Assistência Social - Suas -;

III - os recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais -

FAPEMIG;

IV - dos institutos de previdência

V - demais recursos legalmente vinculados a finalidades específicas;".

Justificação: Com suposto respaldo em artigo semelhante ao que está inserido na

LDO para o ano de 2003, o Executivo, em janeiro de 2004, promoveu a reversão ao

Tesouro  de  R$318,85  milhões  de  superávit  da  FAPEMIG.  Esses  recursos  foram

destinados  à  FAPEMIG  por  vinculação  constitucional  e  sua  transferência  a  essa

entidade foi propositadamente retardada, impedindo sua efetiva aplicação. A manobra

foi expressamente reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, por representar claro desrespeito

a vontade da Constituição e ao Parágrafo único do art. 8° da Lei de Responsabilidade

Fiscal, segundo o qual "os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas

serão utilizados apenas para atender  ao objeto de sua vinculação,  ainda que em

exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso". Procuramos, com a emenda,

preservar os mandamentos constitucionais de manobras contábeis que desvirtuam o

princípio republicano de respeito à legalidade.

------------------------------
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Emenda nº 84 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - O envio ao Poder Legislativo dos projetos da lei orçamentária para 2013 e

de Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental ¿ PPAG 2012 ¿ 2015 será

precedido da realização de audiências públicas regionais, com a finalidade da coleta

de subsídios para sua elaboração, de acordo com o art. 48 da Lei complementar 101/

2000.

§  1º  -  As  propostas  aprovadas  em  Audiência  Pública  serão  obrigatoriamente

incluídas na Proposta Orçamentária.".

Justificação:  A proposta  visa  ampliar  a  possibilidade de participação popular  na

elaboração  do  orçamento,  fazendo  com  que  esta  incida  já  durante  o  primeiro

momento da sua elaboração. O que se pretende é evoluir do atual sistema, no qual a

proposta orçamentária é elaborada pelos órgãos de planejamento dos Poderes do

Estado, para um sistema de orçamento participativo, onde a incidência dos cidadãos

possa se dar de maneira ampla e soberana.

------------------------------

Emenda nº 85 Autoria: Bancada do PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

"Art. (…) - O Projeto e a Lei Orçamentária de 2013 discriminarão, em categorias de

programação específicas, as dotações destinadas às transferências aos Municípios

para  compensação  das  perdas  de  arrecadação  decorrentes  da  desoneração,  no

montante  mínimo  de  25%  da  previsão  de  renúncia  de  receita  do  Imposto  sobre

Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS prevista no anexo I.7 desta lei, a ser

distribuída pelos critérios estabelecidos pela Lei 18.030, de 12 de janeiro de 2009.".

Justificação: A emenda acolhe a proposta do Senador Aécio Neves de estabelecer

norma  estabilizadora  sobre  os  repasses  decorrentes  de  impostos  compartilhados.

Ora, como há impostos e contribuições cujas receitas são compartilhadas com os

demais  entes  subnacionais,  torna-se claro  que a  implementação  de medidas  que

diminuem  a  arrecadação  desses  tributos,  certamente  terá  impacto  negativo  nas

receitas  das  demais  unidades  da  federação.  A  leitura  do  texto  constitucional

demonstra a necessidade de norma estabilizadora nas relações federais: nada deve
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impedir  que  o  governo  estadual  adote  medidas  fiscais  para  a  proteção  e

desenvolvimento  da  economia  do  Estado.  Nada,  porém, deve  impedir  a  imediata

compensação dos demais entes federados em vista da inequívoca perda de receitas

decorrentes  de  tais  medidas.  Em  essência,  a  presente  proposta  visa  criar  uma

sistemática  de  transferências  complementares  para  as  esferas  de  governo

municipais.

------------------------------

Emenda nº 86 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Dá nova redação ao §1º, do art.8º

Art. 8º - (...)

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e serviços públicos de

saúde aqueles implementados em consonância com o art. 3º, da lei Complementar

141/2.012, observado o percentual mínimo estabelecido no Termo de Ajustamento de

Gestão celebrado entre o Governo de Estado e Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.

Justificação:  O  proposto  no  inciso  V  do  caput  do  art.8º,  por  força  da  emenda

constitucional 29 trata dos recursos mínimos a serem aplicados nas ações e serviços

públicos de saúde. Este tema foi regulamentado pela lei complementar n.º 141/2012.

Por tratar-se dos recursos mínimos, devemos adaptar o texto legal, ao comando do

art. 3º da referida lei complementar, o qual, em seus incisos detalha quais despesa

serão consideradas como despesas com ações e serviços públicos de saúde, para

evitar,  que  sejam  avocadas  contra  a  Administração  eventuais  infrações  em  uma

analise das despesas a serem realizadas.

Ademais, o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Tribunal de Contas

do  Estado  de  Minas  Gerais  apenas  escalona  os  percentuais  mínimos  serem

aplicados em ações e serviços de saúde, estabelecendo para o exercício de 2.013, o

percentual de 10,84% da base de cálculo prevista no § 2º do art. 198 da Constituição

da República.

------------------------------

Emenda nº 87 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Acrescente-se um inciso III, ao art. 25:
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Art. 25 -

III - apresentação do Plano Básico de Mobilidade Social.

Justificação: O Plano Básico de Mobilidade Social objetiva levar os Municípios a

avençarem  com  o  Estado  verdadeiro  pacto  no  combate  as  desigualdades.  No

entanto, sua regulamentação através de Decreto não pode sobrepor-se ao disposto

em lei.

Assim dispõe a Lei Complementar 101:

Art. 25 - (...)

§  1º  São  exigências  para  a  realização  de  transferência  voluntária,  além  das

estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

Logo, quem estabelece condições para a transferência voluntária de recursos é a

Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso nela não conste obrigatoriedades, estas não

advirão ao mundo jurídico via Decreto.

A presente  proposição  objetiva  oportunizar  plena  eficácia  ao  Plano  Básico  de

Mobilidade Social ensejando os avanços a que ele se propõe.

No entendimento de que os municípios não se obrigam a apresentar o Plano em

comento,  caso  não  haja  determinação  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e,

comungando com os pressupostos que levaram o governo do estado a instituí-lo,

conclamo aos nobres pares a aprovarem a presente proposição.

------------------------------

Emenda nº 88 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Acrescente-se um § 8º, ao art. 47.

Art. 45 - (...)

§ 8º - Os financiamentos a serem concedidos ao desenvolvimento das cooperativas

de produção, micro, pequenas e médias empresas, ao fortalecimento da economia

popular solidária terão como meta o crescimento de 50% (cinquenta por cento) das

aplicações destinadas a esses segmentos, em relação à média dos 3 (três) últimos

exercícios, desde que haja demanda habilitada.

Justificação: O contexto sociopolítico-econômico da atualidade, principalmente com

as consequências  da  revolução tecnológica  das últimas décadas,  permitiram uma

maior troca de informações e de produtos entre pessoas, instituições e organizações
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ao redor do mundo,  gerando um crescimento das trocas comerciais e uma maior

integração dos mercados mundiais.

Neste contexto surge o que os pensadores denominaram Economia Solidária,  a

qual,  encontra-se  em  sintonia  com  os  princípios  associados  a  outras  práticas

alternativas,  como o comércio justo,  os serviços de proximidade,  as empresas de

inserção, a responsabilidade das empresas, o marketing social, entre muitas outras.

No entanto, é a sua abrangência e multiplicidade de experiências associadas a este

conceito, que induz uma diversidade de novas práticas promotoras de novos valores,

novas  atitudes  e  novas  formas  de  funcionamento  econômico  perante  o  mercado,

estabelecendo redes de intervenção coletiva e de cooperação entre os vários setores

(privado, público e social) da sociedade.

Para Mance (MANCE, Euclides. A revolução das redes - A colaboração solidária

como alternativa pós-capitalista à globalização atual.  Petrópolis:  Vozes, 2000 ),  as

redes  de  economia  solidária  são  redes  em  que  a  solidariedade  é  o  elemento

norteador.

A colaboração solidária vai além da dimensão econômica. Cultivar a solidariedade

em  todas  as  esferas  de  nossas  vidas  enriquece  o  nosso  bem-viver,  fortalece  a

amizade entre as pessoas. Suprimindo toda forma de discriminação e preconceito e

promovendo a diversidade cultural e a criatividade humana

Diante  desta  nova  perspectiva  de  desenvolvimento,  se  nos  impõe  garantir  seu

crescimento estabelecendo metas que possam ser implementadas, motivo pelo qual,

solicitamos aos nobres a aprovação da presente proposição.

------------------------------

Emenda nº 89 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. … - Os recursos alocados nas setoriais educação e saúde, além de ficarem a

salvo de restrições de controle monetário de natureza conjuntural, não poderão ser

cancelados  para  abertura  de  créditos  adicionais,  exceto  quando  os  créditos

destinarem-se a alcançar metas, produtos e resultados semelhantes aos originais.

Justificação: Se nos impõe criar mecanismos que perpassem as setoriais educação

e saúde a marca da preferência orçamentária, consolidando-os como prioridade na
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alocação de recursos.

A proposição pretende garantir a internalização constante e perene de recursos em

educação e saúde livrando estas setoriais de eventuais restrições orçamentárias ou

financeiras,  caso  a  receita  realizada  não comporte  o  cumprimento  das  metas  de

resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais.

Ao proibir a anulação de recursos de saúde e educação para a abertura de créditos

adicionais,  destinando  recursos  para  outras  setoriais,  estamos  mais  uma  vez,

caracterizando a prioridade concedida a educação e e saúde.

------------------------------

Emenda nº 90 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. … - A lei orçamentária para 2.013 incluirá dotação específica não inferior ao

equivalente a 0,727 % (setecentos e vinte e sete milésimos por  cento) da receita

tributária do Estado efetivamente arrecadada no exercício de 2.011, exceto as taxas,

a qual,  somente será apropriada na compensação de proposições de iniciativa do

Poder Legislativo .

Parágrafo único - As proposições do Poder Legislativo de que trata o caput deste

artigo, atenderão ao disposto no art. 2º, da presente lei, estarão a salvo de restrições

de qualquer natureza, e serão de execução orçamentária obrigatória.

Justificação:  Inúmeras  as  matérias  jornalísticas  contestando  a  relação

Executivo/Legislativo, verdadeiro balcão de negócios, segundo tais matérias.

Para  a  população  o  Legislativo  age  movido  pelo  interesse  que  suas  emendas

representam,  traduzindo  exatamente  o  sentimento  de  negócios  que  permeiam  as

matérias jornalísticas.

Estamos  propondo  que  as  ações  decorrentes  de  emendas  parlamentares

individuais,  sejam  consideradas  prioritárias  e  tenham  preferência  na  alocação  de

recursos, além de protegidas de eventual contingenciamento.

Do ponto de vista político, a proposta aponta para um maior equilíbrio de Poderes

na  matéria  orçamentária.  A  providência  busca  atender  o  anseio  da  maioria  dos

membros  desta  Casa  no  sentido  de  fazer  com  que  as  iniciativas  da  Assembleia

Legislativa possam beneficiar  de forma eficaz os Municípios e deixem de ser uma
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expectativa longínqua.

Como,  os  investimentos  e  as  programações  decorrentes  de  emendas  do

Legislativo, de modo geral, tem servido de variável de ajuste às crescentes limitações

durante a execução orçamentária, pertinente torná-las a salvo de contingenciamento.

Alie-se  ainda,  que  a  aprovação  da  presente  proposição  refletir-se-á  de  forma

positiva junto a população.

No exercício de 2.011 o Estado auferiu uma receita tributária exceto as taxas de um

pouco mais de trinta e um milhões de reais, de acordo com o sítio:

http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/receita_estado/evolucaoreceita/2011/receitag

eralanual/evolrecarrec2011.htm

O valor das emendas parlamentares atingiria o montante de três milhões de reais,

Pelo exposto solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente proposição.

Em artigo publicado na Folha de S. Paulo, o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP),

relator do Orçamento da União de 2012, fala de sua proposta de criar uma emenda

popular para atender aos municípios de até 50 mil habitantes.

Para tanto, explica, deverá ser realizada audiência pública, na qual a população vai

escolher,  dentre um rol  estabelecido, a prioridade local.  Para cada município será

destinado valor entre R$ 300 mil e R$ 600 mil, dependendo da faixa populacional.

------------------------------

Emenda nº 91 Autoria: Bosco - PT DO B

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

Art. … - O projeto e a lei  orçamentária 2.013 reservarão dotação específica não

inferior  ao  equivalente  a  0,540  % (quinhentos  quarenta  milésimos  por  cento)  da

receita tributária do Estado efetivamente arrecadada no exercício de 2.011, exceto as

taxas, a qual, somente será apropriada na compensação de proposições de iniciativa

dos  Poderes  Executivos  municipais  os  municípios  de  até  dez  mil  habitantes

devidamente habilitados juridicamente, que apresentarem até a tramitação do projeto

de  lei  orçamentária  investimentos  nas  áreas  de  saneamento,  saúde  e  educação,

conforme estabelecer o projeto de lei orçamentária, respeitado:

I - municípios com até 5.000 habitantes, investimentos de até R$ 300.000,00;

II - municípios de 5.001 até 10.000 habitantes, investimentos de até R$ 400.000,00.
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Justificação:  Estes  municípios  dependem  exclusivamente  de  transferência  do

Fundo de Participação dos Municípios, de modo que a ausência de um investimento

do Estado os condenará ao atraso e a penúria.

Além disso, os municípios brasileiros terão que se adaptar ao Plano Nacional de

Resíduos Sólidos até o exercício de 2014, sob pena de não receberem transferências

federais, daí a importância da emenda por oportunizar que os municípios mineiros se

adequem as diretrizes da União.

------------------------------

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.164/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

finalidade instituir o Dia Estadual do Agente Comunitário.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a este órgão colegiado para ser apreciada quanto ao mérito,

nos termos do art. 102, XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.164/2011  pretende  instituir  o  Dia  Estadual  do  Agente

Comunitário,  a  ser  comemorado  anualmente  em  20  de  julho,  com  o  objetivo  de

homenagear  aqueles  que  dedicam  grande  parte  de  seu  tempo  a  ajudar  seus

semelhantes.

O agente comunitário é uma pessoa que conhece a comunidade, as famílias que a

compõem e seus principais problemas. Por isso é um aliado importante da população

e do poder público. Com suas informações, ele contribui para que as administrações

públicas  estabeleçam  políticas  de  acordo  com  as  principais  demandas  da

comunidade.

Assim,  os  agentes  comunitários  são  fundamentais  para  a  organização  e

consolidação de práticas regionalizadas e hierarquizadas de prestação de serviços

assistenciais  à  coletividade,  pois  servem  de  elo  entre  a  população  e  os  órgãos

públicos.
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Além de trabalhar  como um mensageiro  autorizado da comunidade,  por  ter  em

comum com ela a linguagem e os costumes, ele atua para que sejam propiciados aos

seus pares direitos fundamentais, como saúde, saneamento básico, moradia, trabalho

e  remuneração justa,  bem como para  garantir  a  participação dos  moradores  nas

decisões atinentes a seus interesses.

Isso  posto,  acreditamos  ser  adequada  a  homenagem  prestada  ao  agente

comunitário, destacando um dia do ano para lembrar seu significado na construção

da cidadania.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.164/2011, em turno

único, nos termos apresentados.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.022/2012

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 o Grupo Escoteiro Olave Saint Clair, com

sede no Município de Betim.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  3.022/2012 pretende declarar  de utilidade pública  o  Grupo

Escoteiro  Olave Saint  Clair,  com sede no Município  de  Betim,  pessoa jurídica  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  educacional,  ecológico,  cultural,

beneficente e comunitário, destinado à prática do escotismo.

A  instituição  tem  como  escopo  o  atendimento  assistencial,  educacional  e

promocional de crianças e adolescentes, buscando sua proteção e inserção na vida

comunitária;  o  desenvolvimento  da  educação  não  formal,  valorizando  o  equilíbrio
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ambiental; a realização de atividades educativas e esportivas em estabelecimentos

especializados em assistência à infância e à juventude; a facilitação da assistência

médica  e  odontológica;  o  incentivo  ao  respeito  pela  pátria  e  pela  natureza;  a

orientação  sobre  higiene,  sexualidade  e  combate  às  drogas,  entre  outros  temas

importantes para a juventude; a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo Grupo Escoteiro Olave Saint Clair em

prol  da educação dos jovens de Betim, consideramos meritória  a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.022/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 688/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 688/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.017/2009, dispõe sobre a obrigatoriedade do

fornecimento de carrinhos ou cadeiras motorizadas para deficientes físicos, idosos e

gestantes  em  centros  comerciais,  como  “shopping  centers”,  hipermercados  e

supermercados, e dá outras providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, nos

termos da Decisão da Presidência publicada no “Diário do Legislativo” de 17/6/2011,

foi  distribuído  também  à  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social  - Sedese  - para que

esse órgão se manifestasse a respeito da medida proposta.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,
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que apresentou.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o

Projeto de Lei  nº  1.426/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em atendimento ao

disposto no 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, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

De acordo com o projeto de lei  em análise,  todos os centros comerciais,  como

“shopping centers”, hipermercados e supermercados, no âmbito do Estado, deverão

fornecer,  gratuitamente,  carrinhos  ou  cadeiras  motorizadas  para  pessoas  com

deficiência física, idosos e gestantes. Esses estabelecimentos terão o prazo de 60

dias  para  oferecerem o  serviço  previsto  e  deverão divulgar,  em locais  de  grande

visibilidade,  placas  indicativas  do  local  de  retirada dos  carrinhos ou  das  cadeiras

motorizadas. Além disso, o projeto de lei prevê a aplicação de multa ao infrator e, em

caso de reincidência, a aplicação da multa em dobro.

O  projeto  em  comento  está  de  acordo  com  os  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 signatários que tomem

medidas  para  assegurar  às  pessoas  com deficiência  o  acesso,  em  igualdade de

condições 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 a esse acesso, a fim de possibilitar às pessoas com deficiência

viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida.

Atualmente,  há  muitas  medidas  já  adotadas  para  a  educação  inclusiva,  a

reabilitação das pessoas com deficiência, a oferta e adaptação ao uso de órteses e

próteses, a criação de cotas para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho,

a  acessibilidade  para  cada tipo  de  deficiência,  no  ambiente  físico,  nos  meios  de

comunicação e informação e nos transportes. Além disso, já existem várias políticas

de ação afirmativa e de superação da pobreza destinadas também às pessoas com
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deficiência.

Um  exemplo  disso  é  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que  estabelece

normas gerais e critérios básicos com vistas à promoção da acessibilidade para as

pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante  a  supressão  de

barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e  espaços  públicos,  no  mobiliário  urbano,  na

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Na esfera estadual, são muitas as normas que têm por objetivo facilitar a inclusão

dessas pessoas no universo dos direitos e deveres. A Lei nº 15.380, de 29/9/2004,

assegura, por exemplo, à pessoa com deficiência visual guiada por cão adestrado o

direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e edifícios de uso público; a Lei nº

13.738,  de  20/11/2000,  estabelece a  obrigatoriedade da adequação das agências

bancárias para o atendimento a pessoas com deficiência visual; a Lei nº 10.820, de

22/7/92,  estabelece  a  obrigatoriedade  de  se  fazerem  adaptações  nos  coletivos

intermunicipais  visando  a  facilitar  o  acesso  e  a  permanência  de  pessoas  com

deficiência física. Por fim, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, estabelece normas para facilitar

o acesso da pessoa com deficiência física aos edifícios de uso público.

Como  supermercados,  hipermercados  e  “shopping  centers”  são  considerados

edifícios  de  uso  público,  a  exigência  da  acessibilidade  nesses  ambientes  já  foi

estabelecida na mencionada Lei nº 11.666, de 1994. Entretanto, o projeto em análise

inova  o  ordenamento  jurídico  ao  incluir  as  gestantes  no  rol  das  pessoas  que

necessitam de condições diferenciadas de acessibilidade e ao determinar a afixação

de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

A proposição em epígrafe  foi  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  a  fim  de  que  se  manifestasse  sobre  sua

necessidade e razoabilidade. Em sua resposta, a Sedese fez algumas sugestões em

relação ao projeto e manifestou-se favoravelmente à sua aprovação.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar  da  matéria,

concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  de  lei  em

questão na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. No substitutivo, as inovações

trazidas pelo projeto são inseridas na Lei nº 11.666, de 1994, posicionamento com o

qual concordamos.
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Entretanto,  propomos que seja incluída no dispositivo a expressão “pessoa com

mobilidade reduzida”. Entende-se por pessoa com mobilidade reduzida aquela que,

temporária ou permanentemente, tem limitada a sua capacidade de se relacionar com

o meio  e  de  utilizá-lo.  Assim,  ela  experimenta  efetiva  redução  da mobilidade,  da

flexibilidade,  da  coordenação  motora  e  da  percepção.  Além  das  gestantes,  são

considerados  pessoas  com  mobilidade  reduzida  o  idoso  e  o  obeso.  Com  essa

alteração, o dispositivo terá maior abrangência em sua aplicação.

Além  disso,  o  Substitutivo  nº  1  apresenta  uma impropriedade  terminológica  ao

utilizar a expressão “portadora de deficiência”. Para evitar a segregação e a exclusão

que podem ser reforçadas pela língua, por volta da metade da década de 1990, a

terminologia utilizada passou a ser “pessoa com deficiência”, a qual permanece até

hoje. Pretende-se, assim, ressaltar a pessoa, e não, sua deficiência, valorizando-a

independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Dessa forma, para suprir as impropriedades do Substitutivo nº 1, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1.

De acordo com o que determina a Decisão Normativa nº  12,  de 4/6/2003, esta

Comissão deve pronunciar-se também a respeito das proposições anexadas. Como o

Projeto de Lei nº 1.426/2011 trata de matéria idêntica à do projeto em epígrafe, todas

as considerações expostas neste parecer se aplicam também a ele.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 688/2011 no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substituam-se, no § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, a que

se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, os termos “do portador de deficiência, do idoso

e da gestante  que apresentar  dificuldades de deslocamento”  por  “da pessoa com

deficiência e da pessoa com mobilidade reduzida”.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Celinho do Sinttrocel.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do Deputado Marques Abreu,  o Projeto de  Lei  nº  2.525/2011 dispõe

sobre o funcionamento das instituições asilares privadas.

O projeto em epígrafe foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, em 25/10/2011, requerimento para

que  a  proposição  fosse  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social – Sedese –, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao

Conselho Estadual do Idoso para que se manifestassem sobre a necessidade e a

razoabilidade das medidas nela propostas.

Examinado o projeto em análise preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  visa  a  regular  o  funcionamento  das  instituições  asilares

privadas no Estado. As Instituições de Longa Permanência para Idosos - Ilpis - são

definidas, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, na Resolução da

Diretoria Colegiada - RDC - nº 283, de 26/9/2005, como instituições governamentais

ou não governamentais,  de caráter  residencial,  destinadas a domicílio  coletivo  de

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em

condição de liberdade, dignidade e cidadania.

O  envelhecimento  populacional  é,  na  atualidade,  um  fenômeno  observado

mundialmente, com um crescimento mais elevado da população idosa em relação

aos demais grupos etários. No Brasil, houve um aumento da população acima de 60

anos no total da população nacional de 4%, em 1940, para 9% em 2000. Dados da

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios - PNAD-2003 - informam que 12,1%
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dos idosos brasileiros vivem sozinhos e outros 24,9% vivem em companhia apenas

dos  seus  cônjuges,  sem  a  presença  de  filhos  ou  agregados.  Do  total  de  idosos

brasileiros, 43% são maiores de 70 anos. Esses dados revelam a necessidade de

implementação de políticas públicas que ofereçam melhores condições de vida aos

idosos.

A Política Nacional  do Idoso e o Estatuto do Idoso definem como obrigação da

família,  da  comunidade,  da  sociedade  e  do  poder  público  assegurar  ao  idoso  a

convivência  familiar  e comunitária.  O Estatuto  do Idoso vai  mais  além e define a

priorização  do  atendimento  do  idoso  por  sua  própria  família,  em  detrimento  do

atendimento asilar, exceto dos que não tenham família ou careçam de condições de

manutenção  da própria  sobrevivência.  Quando  não  há possibilidade de manter  o

idoso com a família,  recorre-se às  Ilpis,  tradicionalmente conhecidas como asilos,

casas de repouso, clínicas de repouso, entre outras nomenclaturas.

Quando os asilos surgiram, eram fruto de iniciativas de caridade, uma vez que não

havia políticas públicas voltadas para o segmento dos idosos. Devido à sua origem,

essas instituições assumiram um perfil assistencialista, limitando-se a oferecer abrigo

e  alimentação.  Atualmente,  acredita-se  que  o  cuidado  com  os  idosos  requer

atendimento de profissionais de saúde capacitados,  condições de  espaço físico e

ambiental  apropriados,  oferta  de  atividades  de  lazer  e  contato  social  com  a

comunidade.

Foi realizado um estudo intitulado “Qualidade de Vida nas Instituições de Longa

Permanência  para  Idosos  do  Estado  de  Minas  Gerais”  e  elaborado  por  Patrícia

Antunes  Ferreira,  psicóloga  do  Ministério  Público  (disponível  em:

www.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/arquivo/id/7191; acesso em: 21/5/2012). Esse

estudo  foi  realizado  a  partir  de  um  banco  de  dados  das  Ilpis  desenvolvido  pelo

Ministério  Público,  por  meio  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de

Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos - CAOPPDI -,

em 2005.

Segundo o estudo, em 2000, os idosos representavam 9,1% da população mineira,

dos quais aproximadamente 1% vivia nas Ilpis. Em 2005, foram identificadas 602 Ilpis

no Estado, das quais 88% eram de natureza filantrópica e 12% de natureza particular.
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A maioria  das Ilpis  era mantida por  entidades religiosas ligadas à Sociedade São

Vicente  de  Paulo  e  por  recursos  de  doações  e  contribuições  previdenciárias  dos

próprios idosos. Verificou-se que nenhuma Ilpi era mantida exclusivamente pelo poder

público e que apenas 27% delas recebiam uma contribuição mensal “per capita”.

Segundo o estudo do CAOPPDI, as causas mais citadas para a admissão do idoso

na Ilpi foram: o abandono familiar, a carência financeira, a falta de apoio familiar e a

saúde debilitada do idoso. Outro motivo relevante mencionado foi a falta de políticas

públicas  e  de  uma  rede  de  serviços  voltados  para  os  idosos  que  viviam  na

comunidade,  tais  como  assistência  domiciliar  e  centros  de  cuidados  diurnos,

modalidades  de  atendimento  previstas  em  lei  que  podem  levar  ao  adiamento  da

institucionalização ou à manutenção do idoso no seio de sua própria família.

Outro dado preocupante revelado nesse estudo é que a maioria das Ilpis do Estado

não  contava  com  o  atendimento  de  uma  equipe  interdisciplinar  voltada  para  a

promoção da saúde dos idosos. O atendimento médico era geralmente esporádico e

ocorria  nos centros de  saúde públicos ou na própria Ilpi  por  médico  voluntário.  A

capacitação dos funcionários para cuidar dos idosos foi comprovada em apenas 33%

das Ilpis avaliadas.

A fiscalização e o acompanhamento das Ilpis pelo Ministério Público estão sendo

fundamentais para melhoria da qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Ao

serem constatadas deficiências no atendimento prestado ao idoso, algumas ações já

foram implementadas, a fim de que as Ilpis se adequassem aos padrões mínimos de

funcionamento. No entanto, as políticas de atenção ao idoso no Estado ainda são

muito incipientes. A criação de uma rede de prestação de serviços e de programas

voltados para a saúde, o convívio familiar, a integração social e o lazer dos idosos,

além  da  formação  continuada  de  profissionais  e  pessoas  qualificadas  para  o

atendimento ao idoso são um grande desafio para a reestruturação das Ilpis.

A proposição foi baixada em diligência à Sedese e aos Conselhos Estaduais de

Assistência Social e do Idoso, a fim de que se manifestassem sobre sua necessidade

e razoabilidade.

Em sua resposta, o Conselho Estadual do Idoso reconheceu a importância do tema

do projeto ora analisado, mas entende que a Anvisa já disciplinou a matéria de forma
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ampla e complexa na RDC nº 283, de 26/9/2005. A Sedese também se manifestou

contrariamente à aprovação do projeto em análise, uma vez que, conforme afirma, a

matéria já se encontra disciplinada na Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, que dispõe sobre

o  Estatuto  do  Idoso  e  dá  outras  providências.  Por  fim,  o  Conselho  Estadual  de

Assistência Social sugere a realização de audiência pública nesta Casa Legislativa

para subsidiar a elaboração do projeto, diante da complexidade do tema.

Em que pesem as ponderações dos órgãos consultados, entendemos que as Ilpis

podem ser  uma alternativa  de  amparo,  proteção e  segurança aos idosos  que se

encontram totalmente dependentes, que não constituíram família ou que vivam em

uma  situação  familiar  conflituosa.  O  projeto  de  lei,  portanto,  é  um  passo  para

assegurar  os  direitos  sociais  do  idoso,  contribuindo  para  a  promoção  de  sua

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Assim, a despeito de a matéria já se encontrar disciplinada em legislação federal, o

projeto de lei em análise, ao reproduzir o conteúdo na legislação estadual, contribuirá

para reforçar a lei e dar-lhe maior efetividade.

Estamos de acordo com o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça de

que o objetivo do projeto será mais bem atendido se seus dispositivos alterarem a Lei

nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá

outras providências. Entretanto, optamos por adicionar dispositivo à lei estadual em

consonância com o Estatuto do Idoso e não com a já mencionada norma da Anvisa,

por se tratar da adoção de princípios mais gerais. Para tanto, apresentamos, ao final

deste parecer, o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2011

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do Substitutivo

nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta o art. 6º-A à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre

a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte

art. 6º-A:

“Art. 6º-A - As instituições de longa permanência para idosos adotarão os seguintes

princípios:

I - preservação dos vínculos familiares;

II - atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;

IV - participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;

V - observância dos direitos e garantias dos idosos;

VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e

dignidade.

Parágrafo único - O dirigente da instituição responderá civil e criminalmente pelos

atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel, relator - Carlos Pimenta.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 43/20 11

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 43/2011, de autoria do Deputado  Elismar Prado, que declara de

utilidade pública  a Associação Beneficente Nosso Lar,  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° 43/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  Nosso Lar,  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 Beneficente Nosso Lar,
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com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 435/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 435/2011, de autoria do Deputad o Célio Moreira, que declara de

utilidade  pública  a  Associação Comunitária  de  Antônio  dos  Santos,  com sede no

Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 435/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Antônio dos Santos, com

sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Antônio

dos Santos, com sede no Município de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.661/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 1.661/2011,  de  autoria  da  Deput ada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental da Bacia do Ribeirão

Ipanema – Apabri –, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.661/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  Ambiental  da  Bacia  do

Ribeirão Ipanema – Apabri –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Proteção Ambiental da

Bacia do Ribeirão Ipanema – Apabri –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.718 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.718/2011, de autoria do Deput ado Elismar Prado, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Espaço  para  Todos,  com  sede  no

Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.718/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Espaço para Todos, com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Espaço para

Todos, com sede no Município de Betim.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.773 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.773/2011, de autoria do Deput ado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato

Dentro  -  AMA Mato  Dentro  -,  com sede no Município  de  Soledade 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° 1.773/2011

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Mato

Dentro - AMA Mato Dentro -, com sede no Município de Soledade de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores e Amigos

do Bairro Mato Dentro - AMA Mato Dentro -, com sede no Município de Soledade de

Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.235 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.235/2011, de autoria do Deput ado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública o Instituto Social Frei Gabriel - ISFG -, com sede no Município de

Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.235/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Social Frei Gabriel - ISFG -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Social Frei Gabriel - ISFG -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.552/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 2.552/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Marques  Abreu,  que

declara de utilidade pública a Associação Nacional  de Assistência Social,  Cultura,

Esporte, Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de Escola Formação de

Atletas, 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 2.552/2011

Declara de utilidade pública a Associação Nacional de Assistência Social, Cultura,

Esporte e Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de Escola, 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 Nacional de Assistência

Social, Cultura, Esporte e Lazer Sintetic Bool Futebol Clube Bom de Bola Bom de

Escola, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.
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Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.867/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.867/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Gilberto  Abramo, que

declara de utilidade pública o Centro de  Desenvolvimento Educacional  e Cultural,

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 2.867/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Educacional e Cultural,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Cen tro  de  Desenvolvimento

Educacional e Cultural, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.932/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.932/2012, de autoria da Deput ada Liza Prado, que declara de

utilidade pública a associação Ministério Móvel de Evangelismo Alcançando Vidas,

com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.932/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Ministério  Móvel  de  Evangelismo

Alcançando Vidas, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  ent idade  Ministério  Móvel  de

Evangelismo Alcançando Vidas, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.967/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.967/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional de Cipotânea -

ACHC -, com sede no Município de Cipotânea, 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 2.967/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional de Cipotânea

- ACHC -, com sede no Município de Cipotânea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  e

Habitacional de Cipotânea - ACHC -, com sede no Município de Cipotânea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.968 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 2.968/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rogério  Correia,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do Barranco, com sede

no Município de Bias Fortes, 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° 2.968/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos do Barranco, com

sede no Município de Bias Fortes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Unidos do

Barranco, com sede no Município de Bias Fortes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.020/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.020/2012, de autoria do Deput ado Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade pública  a Associação Comunitária  Hosana Jah,  com sede no

Município de Santa Luzia, 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 3.020/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Hosana Jah, com sede no
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Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária Hosana Jah,

com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.023/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.023/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública  a  Associação dos Moradores  do  Distrito  do  Alto  Maranhão –

Amodam –, com sede no Município de Congonhas, 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 3.023/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Distrito  do  Alto

Maranhão - Amodam -, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores do Distrito

do Alto Maranhão - Amodam -, com sede no Município de Congonhas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.024/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.024/2012, de autoria do Deput ado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto São Luiz -
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Ambas -, 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 3.024/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros São Luiz e Alto

São Luiz - Ambas -, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Moradores dos Bairros

São Luiz e Alto São Luiz - Ambas -, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.026/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.026/2012, de autoria do Deput ado Bosco, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  ONG Desenvolvimento  e  Cidadania,  com  sede no

Município de Nanuque, 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 3.026/2012

Declara de utilidade pública a ONG Desenvolvimento e Cidadania, com sede no

Município de Nanuque.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ONG  Desenvolvimento e Cidadania,
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com sede no Município de Nanuque.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.028 /2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.028/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro, que

declara de utilidade pública a Associação Minha Esperança, 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° 3.028/2012

Declara de utilidade pública a Associação Minha Esperança, com sede no Município

de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Minha Esperança, com

sede no Município de Matozinhos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 6 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.029/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.029/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amor & Vida, com sede no

Município de Carangola, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.029/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amor & Vida, com sede no

Município de Carangola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Amor & Vida,

com sede no Município de Carangola.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.039/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.039/2012, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bom Retiro – Acobe –, com sede no

Município de Piracema, 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 3.039/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bom Retiro - Acobe -,

com sede no Município de Piracema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Ass ociação Comunitária  do  Bom

Retiro - Acobe -, com sede no Município de Piracema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir.



1597
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.040/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.040/2012, de autoria do Deput ado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no Município

de Campo Belo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.040/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristã - Asbec -, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Beneficente Cristã - Asbec

-, com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.045/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 3.045/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Antônio  Genaro, que

declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  à  Criança  -  CAI  -,  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 3.045/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à  Infância - CAI -,  com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio à  Infância - CAI -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.046/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.046/2012, de autoria do Deput ado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiões da Liberdade –

ARLS  Guardiões  da  Liberdade,  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 3.046/2012

Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guardiões da

Liberdade - ARLS Guardiões da Liberdade, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Aug usta e Respeitável Loja Simbólica

Guardiões da Liberdade - ARLS Guardiões da Liberdade, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 13 de junho de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.053/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.053/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro, que
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declara  de  utilidade pública  o  Centro  de  Assistência  Social  Resgatando Vidas  de

Lambari - Casvil -, com sede no Município de Lambari, 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 3.053/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social Resgatando Vidas de

Lambari - Casvil -, com sede no Município de Lambari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Cen tro  de  Assistência  Social

Resgatando Vidas de Lambari - Casvil -, com sede no Município de Lambari.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.054/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n° 3.054/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Duilio  de  Castro, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Missão Urgente - Acmu -, com

sede no Município de Sete Lagoas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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 3.054/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Missão Urgente - Acmu -,

com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  Missão

Urgente - Acmu -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.092/2012

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n° 3.092/2012,  de  autoria  do  Deput ado  Rômulo  Viegas,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Artesãos  e  Produtores  de  Paiva  -

Aartprocap -, com sede no Município de Paiva, 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 3.092/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos e Produtores Caseiros de

Paiva - Aartprocap -, com sede no Município de Paiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Artesãos e Produtores

Caseiros de Paiva - Aartprocap -, com sede no Município de Paiva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.105/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.105/2012, de autoria do Deput ado Luiz Henrique, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Juazeiro, Ingazeira, Salinas, Baixão

e Jurema, com sede no Município de Espinosa, 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 3.105/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Juazeiro,  Ingazeira,

Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município de Espinosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Juazeiro,

Ingazeira, Salinas, Baixão e Jurema, com sede no Município de Espinosa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.109/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.109/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Clube da Melhor Idade Bem 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 Nº 3.109/2012

Declara de utilidade pública o Clube da Melhor  Idade Bem Viver,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clu be da Melhor Idade Bem Viver,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.



1602
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.110/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.110/2012, de autoria do Deput ado Fred Costa, que declara de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Desenvolvimento do Município de Diogo

de Vasconcelos, com sede no Município de Diogo de Vasconcelos, 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 3.110/2012

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Desenvolvimento  do

Município  de  Diogo  de  Vasconcelos,  com  sede  no  Município  de  Diogo  de

Vasconcelos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Con selho  Comunitário  de

Desenvolvimento do Município de Diogo de Vasconcelos, com sede no Município de

Diogo de Vasconcelos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva , relator - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 767/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº 767/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.871/2010, in stitui a política estadual para a

população em situação de rua.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. As Comissões

do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  opinaram  pela  aprovação  da  proposição  na  forma  do  substitutivo

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentada,  em  Plenário,  a

Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

§ 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A emenda  em  análise  acrescenta  o  inciso  XIX  ao  art.  5º  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei em epígrafe. A

emenda visa a incluir, entre os objetivos da Política Estadual para a População em

Situação  de  Rua  -  PPSR  -,  ações  de  apoio  e  sustentação  aos  programas  de

habitação social  desenvolvidas por  equipe multidisciplinar,  nos períodos anterior  e

posterior à ida da pessoa em situação de rua para o imóvel que lhe é destinado.

Segundo a justificação do autor, a emenda foi sugerida pelo Fórum Municipal da

População em Situação de Rua e pela Pastoral Nacional do Povo da Rua, com o

objetivo de suprir lacuna do Substitutivo nº 1, aprovado no 1º turno nas Comissões de

Constituição  e  Justiça,  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária,  em relação ao acesso à habitação social

para esse segmento.

O Projeto de Lei nº 767/2011 tem por objetivo garantir à população em situação de

rua o acesso aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde,

educação, assistência social, moradia, segurança, lazer e cultura, trabalho e renda.

Além disso, o projeto traz dispositivos fundamentais para a consolidação da política

como  a  produção,  sistematização  e  disseminação  de  dados  e  indicadores;  a

capacitação permanente de profissionais e gestores; a articulação intersetorial  e o

desenvolvimento de ações educativas permanentes.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, além de

aprimorar a redação dos dispositivos da proposição, institui o Comitê Intersetorial de

Acompanhamento  e  Monitoramento  da  Política  Estadual  para  a  População  em

Situação de Rua - PPSR -, composto paritariamente por representantes da sociedade
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civil, ou seja, de entidades de representação desse segmento, e das secretarias de

Estado que tenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com ele. Entre

suas competências, o Comitê deverá acompanhar  a implementação e monitorar o

desenvolvimento  da  PPSR  e  propor  medidas  para  assegurar  a  articulação

intersetorial  das  políticas  públicas,  bem  como  formas  e  mecanismos  para  sua

divulgação.

No entanto, não há dispositivo específico referente à habitação social – tema central

da política para a população de rua e um dos componentes básicos para uma vida

humana  plena.  É  precisamente  essa  lacuna  que  a  emenda  em  análise  procura

preencher.  Dessa  forma,  somos  favoráveis  à  aprovação  da  Emenda  n° 1,

apresentada em Plenário.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda nº 1 ao Substitutivo n° 1 ao

Projeto de Lei nº 767/2011.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Celinho do Sinttrocel.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE JUNHO DE 2012

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 28/6/2012

Presidência do Deputado Carlos Pimenta

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Anselmo José Domingos - Carlos Henrique

- Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Viana - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira -

João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Marques Abreu.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlos  Pimenta)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de amanhã, dia 29, às 14 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/6/2012

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Carlin  Moura,  Duarte  Bechir  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Duarte Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada

entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil;

do Sr. Antônio Jorge Ramalho, Chefe de Gabinete do Ministério da Educação; do Sr.
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Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; da Sra. Iolanda Nascimento Batista,

Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  da  Saúde;  do  Sr.  João  dos  Reis

Canela,  Reitor  da  Unimonte  (31/5/2012);  do  Sr.  Hércio  José  Ramos  Brandão,

Superintendente de Relações Internacionais da Aneel; e da Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Casa Civil (1º/6/2012). 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  Rosângela  Reis  e  do  Deputado  André  Quintão  em  que  solicitam  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça e à Defensoria Pública do Estado pedido de

providências para incluir matéria referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente

nos  cursos  preparatórios  de  suas  respectivas  carreiras;  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e à Secretaria de Estado

Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências para definir uma agenda de

ações  de  prevenção  do  trabalho  infantil  e  do  combate  à  exploração  sexual  de

crianças e adolescentes, tendo em vista a realização da Copa das Confederações,

em 2013, e da Copa do Mundo, em 2014, com a ampliação dos investimentos para a

efetivação dessa agenda; seja encaminhado à Sedese pedido de providências para a

realização de diagnóstico específico sobre o trabalho infantil em Minas Gerais; seja

encaminhado  à  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg  -  pedido  de

providências  para incluir  em sua grade curricular  matéria referente ao estatuto da

Criança e do Adolescente; seja encaminhado às Corregedorias do Ministério Público,

do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública do Estado e ao Conselho Nacional de

Justiça pedidos de providências para coibir a expedição de autorização judicial para o

trabalho  de  adolescentes  menores  de  16  anos,  exceto  na  condição  de aprendiz,

conforme  previsto  na  Lei  Federal  nº  10.097,  de  2000  -  Lei  do  Aprendiz;  e  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providências  para  ampliar  os  investimentos  para  a  melhoria  da  estrutura  e  das

condições de trabalho do Conselho Estadual de Assistência Social e do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a fim de que possam aprimorar o

exercício do monitoramento e da deliberação sobre a política de assistência social.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2012.

André Quintão, Presidente - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2012

Às 9h34min, 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  da

Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  do  Sr.  Olivar  José  Dias,  Agente  de  Segurança  Prisional,

encaminhando denúncia  de  abuso de autoridade,  praticado por  policial  militar,  no

Município de Coromandel; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

no dia 14/6/2012, do Sr. Antônio Carlos Tardeli, Diretor-Geral do Detel-MG. 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 3.246/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja formulada manifestação de

aplauso aos policiais militares, lotados na 2ª CIA Rotam/ BTL Rotam, pela atuação

que culminou na apreensão de 1.017 pedras de crack, 100 gramas de maconha, 3

armas de fogo, além de materiais para embalar drogas, encontrados escondidos em

um  lote  vago  no  Bairro  Landi,  Município  de  Ribeirão  das  Neves;  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sargento PM José Nilton Araújo, lotado na 174 Cia PM

ESP/33 BPM da Polícia Militar de Minas Gerais,  pela atuação na coordenação do

projeto da Associação Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim – AGMAT-B -, que
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visa  atender  crianças  e  adolescentes  em  vulnerabilidade  social  e  econômica  da

região do Citrolândia; dos Deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo, em que

solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  situação

contratual  dos  agentes  penitenciários  e  socioeducativos,  contratados  por  tempo

determinado, em conformidade com o disposto na Lei nº 18.185, de 2009, tendo em

vista a proximidade do termo final dos prazos máximos de contratação da referida lei,

bem  como  debater  a  previsão  do  próximo  processo  seletivo  simplificado  e  de

concursos  públicos  para  provimento  dos  cargos  desta  área;  da  Deputada  Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues

(5), em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar de MG e ao Secretário de Defesa Social pedido de providências com vistas à

destinação de um helicóptero para o 7º BBMMG, para garantir a celeridade e eficácia

no atendimento a vítimas de acidentes no trânsito da região, haja vista as grandes

distâncias usualmente percorridas em operações de emergência; seja encaminhado

ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER–

MG – e ao Coordenador  da 6ª Coordenadoria Regional  do DER–MG, em Montes

Claros,  pedido  de  providências  para  promover  entendimentos  junto  à  Chefia  da

Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Montes Claros, ao Comando da 11ª Cia

Ind. de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG e ao Comando do 7º BBMMG, com vistas

à identificação dos locais  onde são necessários  mata-burros  nas adjacências  das

rodovias da região e aos encaminhamentos necessários para construí-los, diminuindo

assim a possibilidade de acidentes e vitimizações; seja encaminhado à Secretaria de

Desenvolvimento Econômico - Sede - pedido de providências para a universalização

do sinal de telefonia celular em áreas rurais e distritos; seja formulada manifestação

de pesar  pelo falecimento do Cabo PM Gladstone Alexandre Soares,  ocorrido em

15/6/2012, em decorrência do exercício de suas atribuições de Policial Militar; seja

formulada manifestação de aplauso ao Cabo PM Délio Lúcio Campolina e à 205ª Cia

do 40º BPM, na qual está lotado, pelo profissionalismo e pela excelência no serviço

prestado  em  Esmeraldas,  prendendo  assaltantes  que  arrombaram  a  casa  do  Sr.

Sidmar Lúcio dos Santos e recuperando os bens furtados com a máxima presteza.

Logo após, é recebido pela Presidência o requerimento do Deputado Délio Malheiros
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em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir a retomada,

por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, do imóvel no qual está instalada

a 9ª Cia da PMMG do 34º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a 4ª Delegacia

Regional Noroeste da Polícia Civil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2012.

João  Leite,  Presidente  -  Maria  Tereza  Lara  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de Juiz de Fora 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 estratégias para

a interiorização do Sistema Nacional de Cultura em Minas Gerais, em parceria com a

Representação Regional Minas Gerais do Ministério da Cultura, com a Secretaria de

Estado  da  Cultura  e  com  o  Fórum  de  Políticas  Culturais  de  Minas  Gerais.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio

Carlos Siqueira Dutra, Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage,

de Juiz de Fora, representando o Sr. Custódio Antônio de Mattos, Prefeito Municipal;

e Bernardo Novais da Mata Machado, Diretor de Programas Integrados da Secretaria

de Articulação Institucional do Ministério da Cultura; e a Sra. Sônia Maria de Melo

Queiroz, Diretora de Ação Cultural da UFMG, que são convidados a tomar assento à

mesa.  Na  condição  de  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  a

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 sua finalidade, agradece a presença dos

convidados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2012.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Romel  Anízio,  membros  da  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  membros  da  Comissão  presentes  que  a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a insatisfação

de produtores rurais  com o Conselho  Regional  de Engenharia  e  Agropecuária  de

Minas Gerais - CREA-MG -, no tocante à exigência de Responsabilidade Técnica - RT

- para obras e empreendimentos rurais 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.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 3.096 e 3.114/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Dilzon Melo, Ulysses Gomes e

Dalmo Ribeiro Silva em que solicitam sejam encaminhados ao Secretário de Estado

de Defesa Social e ao Comandante Geral da PMMG pedido de alteração dos horários

da patrulha rural  para fornecer maior proteção no período noturno, quando ocorre

grande  incidência  de  roubos;  e  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Procurador-Chefe do Ministério  Público do Trabalho – 3ª Região

cópia do relatório da visita realizada à referida instituição no dia 20/3/2012. A seguir, é

aprovado o referido relatório, que segue publicado após as assinaturas. A Presidência

interrompe os trabalhos  ordinários  da reunião  para ouvir  a  Sra.  Patrícia Monteiro,

Supervisora de Fiscalização do CREA-MG, e os Srs. Carlos Roberto Alves, Assessor
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Técnico da Presidência do CREA-MG; Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o Sr. Elmiro Alves do

Nascimento,  Secretário;  Renato  Rodrigues  e  Chaves,  Gerente  Técnico  e  de

Fiscalização  do  CREA-MG,  representando  o  Sr.  Jobson  Nogueira  de  Andrade,

Presidente; Francisco Maurício Barbosa Simões, Coordenador da Assessoria Jurídica

da  Faemg,  representando  Roberto  Simões,  Presidente;  Eduardo  Nascimento,

Assessor de Meio Ambiente da Fetaemg, representando o Sr. Vilson Luiz da Silva,

Presidente;  José  Rogério  Lara,  Diretor  Técnico  da  Emater,  representando  o  Sr.

Bernardino Cangussu Guimarães, Diretor Administrativo e Financeiro; Carlos Pereira

Mota, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Conceição do Rio Verde;

José  Éder  Leite,  Presidente  do  Sindicato  Rural  de  Pitangui;  e  Domingos  Inácio

Salgado, Presidente do Sindicato de Cássia, 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. 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, 27 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Liza Prado - Doutor Viana - Rogério Correia.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Local visitado: Procuradoria Regional do Trabalho - 3ª Região, do Ministério Público

do Trabalho em Minas Gerais.

Apresentação

A requerimento dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor

Viana e Romel Anísio, aprovado em 17/8/2011, foi solicitado ao Procurador-Chefe do

Ministério Público do Trabalho - MPT -, 3ª Região, com sede em Belo Horizonte, que

recebesse a Comissão e seus convidados para debater problemas relacionados à

terceirização de mão de obra na silvicultura. Aceita a solicitação, foi estabelecida a

data de 20/3/2012 para a realização da visita.

No dia marcado, os membros da Comissão - Deputados Antônio Carlos Arantes,
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Fabiano  Tolentino  e  Doutor  Viana  e  a  Deputada  Liza  Prado  -  compareceram

acompanhados  dos  Srs.  Antônio  Tarcizo  de  Andrade  e  Silva,  representante  da

Associação Mineira de Silvicultura - AMS -,  e  Bruno Melo Lima, representante do

Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - Sindifer. A comitiva foi

recebida  pelo  Dr.  Helder  Amorim,  Procurador-Chefe  do  MPT,  e  pela  Dra.  Sônia

Toledo.

Relatório

A terceirização de mão de obra na silvicultura vem sendo discutida na Comissão de

Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  desde  13/4/2011,  quando foi  realizada uma

audiência pública sobre o tema. Devido ao não comparecimento de representante do

Ministério  Público do Trabalho - MPT -  a essa audiência, a Comissão requereu a

realização de uma visita técnica ao órgão.

Nessa visita,  os membros da Comissão foram recebidos pelo então Procurador-

Chefe  do  Trabalho  em  Minas,  Dr.  Arlélio  de  Carvalho  Lage.  Na  ocasião,  foi

programada a realização de novo encontro no órgão federal, oportunidade em que a

AMS faria  uma apresentação técnica a  membros do MPT lotados no Estado.  Tal

reunião não se realizou, gerando requerimento da Comissão para nova visita, a qual

passamos a relatar.

A reunião  ocorrida em 20/3/2012 teve  início com a exposição dos Deputados e

convidados sobre a situação insustentável vivida pelo setor de silvicultura, que vem

sendo alvo de inúmeras ações propostas pelo MPT relacionadas à terceirização de

mão de obra. Segundo os expositores, torna-se inviável para o setor realizar todas as

operações relativas à produção da madeira, como o plantio florestal, a manutenção

do cultivo e a colheita da madeira, sem a utilização de serviços de terceiros. Isso se

deve  à  complexidade  das  operações  e  ao  grau  de  especialização  exigido  do

profissional.  Outro  fator  apontado  para  justificar  a  necessidade  de  mão  de  obra

terceirizada foi o caráter itinerante das operações, já que a atividade se desenvolve

em extensa área geográfica.

Após a exposição, passou-se a discutir a forma de atuação do MPT no País.

O  Procurador-Chefe  esclareceu  que  sua  função  está  relacionada  às  atividades

administrativas necessárias ao bom funcionamento da região sob sua jurisdição, não
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cabendo a ele fazer qualquer recomendação técnica ou interferência no trabalhos dos

Procuradores,  que  gozam  de  total  independência  funcional  como  membros  do

Ministério Público.

Informou,  porém,  que,  percebendo  a  necessidade  de  alinhar  conhecimentos  e

formar opiniões mais fundamentadas, sem, no entanto, determinar as ações de seus

membros,  o  MPT  criou,  em  Brasília,  coordenadorias  temáticas  que  contam  com

representação de todas as regiões (24 ao todo). Sob um comando nacional, essas

coordenadorias discutem e propõem deliberações gerais que cumprem a função de

expressar o entendimento comum do colegiado sobre cada tema, com o objetivo de

orientar os membros do órgão em sua atuação local.

Uma delas, a Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Emprego -

Conafrete -, coincidentemente, estava reunida nos dias 20 e 21 de março em Brasília,

discutindo, entre outros temas, o da terceirização na silvicultura. O Procurador-Chefe

sugeriu  que o  setor  e  a  própria  Comissão se inteirassem sobre  o  funcionamento

dessa coordenadoria e da representação de Minas nesse colegiado, para alcançar

maior efetividade nas suas ações de convencimento.

Oportunamente,  o Procurador-Chefe  informou que,  a  fim de se  preparar  para  a

visita da Comissão, solicitou de sua assessoria levantamento de todos os casos de

ações propostas pelo MPT no Estado relativas à terceirização na silvicultura. Tendo

localizado 27 ações judiciais, das quais 14 contam com acordos firmados, organizou

uma pasta contendo todos os processos e entregou-a aos Deputados. O resumo das

sentenças  ou  acordos  firmados  com  as  empresas  rés  nessas  ações,  produzido

gentilmente pela assessoria  jurídica da AMS, encontra-se em poder  da  Comissão

para consulta.

Da  leitura  desse  resumo,  o  leitor  depreende  que  as  sentenças  e  acordos  -

praticamente  100% deles  -  implicam  veto  total  à  terceirização  nas  atividades  de

florestamento, reflorestamento e transformação do carvão vegetal. Essa constatação

demonstra, de forma inequívoca, o aprisionamento dessas empresas à realidade de

trinta  anos  passados,  quando  o  estabelecimento  do  setor  de  base  de  florestas

plantadas no País foi moldado pela concessão de incentivos fiscais a empresas que,

por sua vez, eram impelidas a registrar como atividades-fim em seu contrato social
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todo o ciclo produtivo do reflorestamento.

Vale lembrar que, daquela época para a atual, o Brasil, tendo Minas como ponta,

saiu de um nível tecnológico medíocre, quase amador, para se posicionar hoje como

destaque mundial na tecnologia silvicultural. Por meio de investimentos maciços em

Pesquisa  &  Desenvolvimento,  o  setor  privado,  em  parceria  com  renomadas

universidades  públicas,  especializou  as  técnicas  e  os  profissionais  nas  áreas  de

genética,  reprodução  clonal,  manejo  de  solos  florestais,  cultivo,  exploração  e

explotação florestal, além, é claro, de ter desenvolvido a tecnologia de transformação

da madeira, seja para carvão vegetal, seja para celulose.

Em resumo, o que antes se fazia com um grupo de trabalhadores dedicados e

generalistas, hoje demanda mestres e doutores, além de técnicos e operadores de

máquinas  ultraespecializados,  que  não  se  encaixam  em  regimes  de  dedicação

exclusiva  no  quadro  de  uma  única  empresa.  Essas  considerações  justificam  a

insistência  desta  Comissão  em  tornar  claro  o  cenário  contemporâneo  desse

segmento econômico pujante aos olhos do MPT e do Judiciário no Estado de Minas

Gerais.

Ao final  da visita,  a Deputada Liza Prado solicitou atenção do Procurador-Chefe

para  dar  maior  celeridade  aos  encaminhamentos  relativos  ao  caso  de  empresa

terceirizada da Infraero com atuação no aeroporto de Uberlândia que, em função de

processo falimentar, vem submetendo seus empregados a atrasos no pagamento de

salários e na concessão de vales-alimentação e transporte.

Encaminhamento

A partir da discussão e seguindo recomendação do Procurador-Chefe do MPT, são

encaminhamentos  possíveis  para  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial:

- aprovar requerimento para a realização de reunião com convidados para ouvir a

Procuradora representante de Minas na Coordenadoria de Combate às Fraudes nas

Relações  de  Emprego  -  Conafrete  -,  Drª.  Andréa  Ferreira  Bastos,  ou  quem

eventualmente  a  tenha  substituído,  quanto  ao  direcionamento  dado  ao  tema

“terceirização na silvicultura”  na reunião ocorrida nos dias  20 e 21 de março, em

Brasília.  Outros  convidados  sugeridos:  representantes  da  AMS,  do  Sindifer  e  o
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Deputado  Bernardo  Santana,  membro  da  Frente  Parlamentar  da  Silvicultura  na

Câmara dos Deputados;

- a partir dos resultados obtidos na reunião sugerida anteriormente, com apoio da

Frente  Parlamentar  da  Silvicultura  da  Câmara  dos  Deputados,  solicitar  ao

Coordenador  Nacional  da  Conafrete,  Procurador  José  de  Lima  Ramos  Pereira,

oportunidade  para  apresentação  de  argumentos  técnicos  pela  Comissão  e  seus

convidados quanto à necessidade de flexibilização das posições do Ministério Público

do Trabalho em relação à terceirização na silvicultura no Estado de Minas Gerais,

quando da próxima reunião da coordenadoria.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Liza Prado - Romel Anízio.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/6/2012

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira e

Duarte  Bechir  (substituindo  o  Deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da

Liderança do BRT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Doutor Viana e Celinho do Sinttrocel.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos

membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a

reunião se destina a debater a necessidade de efetivar um plano emergencial com

alternativas para o fluxo de veículos nas principais vias de acesso a Belo Horizonte

quando  da  ocorrência  de  acidentes  e  de  veículos  danificados  e  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ivan Godoi, Gerente de Tráfego e

Segurança  da  Diretoria  de  Operações,  representando  o  Sr.  José  Elcio  Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Alexandre Lucas Alves, Coordenador Municipal

de Defesa Civil; e Marcos Antônio de Oliveira, Gerente de Simulação de Transportes,

Trânsito e Programação Semafórica da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo

Horizonte, representando o Sr. Marcio Araujo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo

Horizonte;  Leonardo  Gonçalves  Reis,  Coordenador  de  Engenharia  de  Trânsito  da
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Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem, representando a Sra.

Marília Aparecida Campos, Prefeita Municipal de Contagem; Leopoldo Fernandes de

Souza,  Gerente  de  Trânsito,  representando  o  Sr.  William  Lúcio  Goddard  Borges,

Prefeito Municipal  de Sabará; Maurílio  Laureano da Silva, Secretário Municipal  de

Segurança,  Trânsito  e  Transporte,  representando  o  Sr.  Walace  Ventura  Andrade,

Prefeito  Municipal  de  Ribeirão  das  Neves;  Ramon  Sandoli  de  Aguiar  Lisboa,

Coordenador de Operações Policiais, representando o Sr. Oliveira Santiago Maciel,

Chefe do Detran-MG; o Ten.-Cel. PM Roberto Lemos, Comandante do Batalhão de

Polícia de Trânsito de Belo Horizonte; o Ten.-Cel. PM Sebastião Olímpio Emídio Filho,

Comandante  do  Batalhão  de  Polícia  Militar  Rodoviária;  o  Ten.-Cel.  PM  Geraldo

Donizete Silva,  Comandante do 1º  Batalhão da Polícia Militar  Rodoviária;  e  o Sr.

Avelino  Moreira  de  Araújo,  Diretor-Secretário  do  Sindicato  dos  Taxistas,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Duarte  Bechir,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2012.

Juninho Araújo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 568/2 011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 568/2011, de autoria do Deputad o Agostinho Patrus Filho, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tocos  do  Moji  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.
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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° 568/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji  o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Tocos do Moji

imóvel  constituído  de  terreno com área de  2.000m² (dois  mil  metros  quadrados),

registrado sob o  n° 9.984-A,  a  fls.  220 do Livro 3- G,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de Borda da Mata.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” 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 três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.561 /2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n° 1.561/2011,  de  autoria  do  Deput ado  Gustavo  Corrêa,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Goiabeira 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,

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° 1.561/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Goiabeira  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Goiabeira imóvel

com área de 15.504m² (quinze mil quinhentos e quatro metros quadrados), situado

naquele Município, registrado sob o n° 1.687, a fls . 165 do Livro 3-B, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Pena.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à instalação de

apoio operacional da Prefeitura e a atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.667 /2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.667/2011, de autoria do Deput ado Dinis Pinheiro, que altera

dispositivos  da  Lei  n° 11.963,  de  30  de  outubro  de  1995,  que  autoriza  o  Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do Escalvado, 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.

Deve-se registrar  que esta Comissão aprimorou a redação do art. 1° do projeto,

com o objetivo de ajustar o foco da norma para a destinação do imóvel e, assim,

melhor articulá-la com a lei por ela alterada.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.667/2011

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 11.963, de 30 de outubro de

1995,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santa  Cruz  do

Escalvado o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O imóvel de que trata a Lei n° 11.963, de  30 de outubro de 1995, passa a

destinar-se à instalação de apoio operacional da Prefeitura e à construção de Centro

de Referência de Assistência Social – Cras – e de quadra poliesportiva.

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° 11.963,  de 1995.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2012.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Duarte Bechir, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR.  PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 28/6/2012, a seguinte comunicação:

Dos Deputados Tiago Ulisses e Gustavo Corrêa, notificando o falecimento da Sra.

Márcia Guimarães de Faria,  ocorrido em 26/6/2012, em Belo Horizonte.  (-  Ciente.

Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Centro Cultural Humberto Mauro pelos 10 anos de sua

fundação (Requerimento nº 3.020/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município

de Belo Horizonte pela aprovação da reforma do Colégio Estadual Central conforme o

projeto arquitetônico original (Requerimento nº 3.022/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Estúdio  V  Artes  Visuais  pelo  lançamento  da  revista

"Prosa" (Requerimento nº 3.023/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Pastor  Antônio  Rosa  da  Silva,  Presidente  das

Assembleias de Deus de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso, Mesquita,
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Joanésia, Braúnas, Açucena, Naque, Dores de Guanhães, Belo Oriente, Gonzaga e

Santa  Efigênia  de  Minas,  pelos  75  anos  de  vida  e  50  anos  de  ministério

(Requerimento nº 3.084/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Primeira Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano pelos

53 anos de sua fundação (Requerimento nº  3.145/2012,  do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de aplauso à Escola Estadual Ordem e Progresso pelos 50 anos de sua fundação

(Requerimento nº 3.165/2012, do Deputado Bosco);

de  aplauso  à  Santa  Casa  de  Caridade  de  Diamantina  pelos  222  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 3.166/2012, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Manoel Gandra Fonseca, jornalista, escritor, poeta e

compositor, mineiro de Formiga, coautor da canção "Quem sabe", classificada para o

Festival  Nacional  da Canção (Requerimento  nº  3.184/2012,  do Deputado Gustavo

Valadares);

de congratulações com a Escola Estadual Ana Laura Pereira por sua participação

no Projeto Água Limpa, que tem como objetivo o reaproveitamento do óleo residual

para  a  produção  de  biocombustíveis  (Requerimento  nº  3.200/2012,  do  Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Corporação Musical União Itabiritense pelo transcurso de

seu 82º aniversário (Requerimento nº 3.206/2012, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr.  José Roberto Soares Scolforo e com a Sra.  Édila

Vilela de Resende Von Pinho por sua posse nos cargos de Reitor e Vice-Reitora da

Universidade Federal de Lavras (Requerimento nº 3.238/2012, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Antônio Nazareno Guimarães Mendes pelas diversas conquistas

obtidas pela Universidade Federal de Lavras no quadriênio 2008-2011, período em

que foi Reitor dessa instituição de ensino (Requerimento nº 3.243/2012, do Deputado

Fábio Cherem);

de  congratulações  com  o  Sindicato  dos  Policiais  Federais  no  Estado  de  Minas

Gerais  pelos  seus  23  anos  de  fundação  e  pelo  lançamento  da  revista  em

comemoração a esse aniversário (Requerimento nº  3.246/2012, da Deputada Liza



1621
____________________________________________________________________________

Prado);

de congratulações com o Gate pelos  25 anos de sua criação (Requerimento nº

3.306/2012, da Comissão de Direitos Humanos);

de  aplauso  ao  Gate  da  PMMG  pela  excelente  atuação  no  sequestro  de  uma

Gerente  de  Banco,  em  5/6/2012  (Requerimento  nº  3.313/2012,  da  Comissão  de

Segurança Pública).
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1607 – 1621 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s –  258 – 262 – 283 –

864 – 937 – 1110 – 1512 – 1615 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 133 – 749 – 941 –

1077 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 154 – 259 – 264 – 866

– 987 – 988 – 1009 – 1010 – 1012 – 1076 – 1128 – 1129 – 1337 – 1432 – 1508 –

1522 – 1575 – 1577 – 1581 – 1602 

Comissão Especial – 140 – 148 – 152 – 441 – 442 – 698 – 699 – 703 – 709 – 714 –

986 – 1074 – 1075 – 1076 – 1107 – 1113 – 1213 – 1218 – 1219 – 1269 – 1270 – 1327

– 1334 – 1518 – 1527 – 1531

Decisão da Presidência –  564 – 1387 – 1390 

Mesa da Assembleia –  1200 

Palavras do Sr. Presidente –  200 – 276 – 566 – 743 – 829 – 851 – 973 – 1100 –

1102 – 1104 – 1206 – 1270 – 1298 – 1325 – 1389 – 1403 – 1508 


